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 1393 سال قضاوت آزمون سؤاالت
 

 حقوق اساسی
 است؟ کدام اساسي، قانون هفت و پنجاه اصل در مصرح فقيه، واليت ماهيت -1

  عام يمطلقه( د   قانوني عام( ج   مشروط و مطلقه( ب       فقيهان عام( الف
 است؟ چگونه پارلماني، نظام در قوا روابط -2

 . است برخوردار ديگري بر مطلق قدرت از قوا از يک هر( الف
 . کنندمي عمل هم از مستقل کامالً( ب
 . است همکاري و مسئوليت اصل بر مبتني( ج
 . دارد برتري قوا ساير بر ققنه يقوه( د

 است؟ قانون بر مبتني عبارت، کدام -3
 . مجلس تصويب با مگر است ممنوع خارجيان، به شرکت تشکيل امتياز دادن( الف
 . است اسالمي شوراي مجلس و قضات يعهدهبه عادي قوانين تفسير( ب
 . باشد علني هادادگاه جلسات يکليه که کندمي اقتضا کيفري عدالت( ج
 .است ممنوع تعرض از مطلقاً افراد، مسکن و مال حيثيت( د

 مورد، کدام. کندنمي اصالح را آن وزيران هيئت اما دهدمي تشخيص عادي قانون مغاير را وزيران هيئت مصوبه مجلس، رئيس -4

 است؟ صحيح
 . شودمي ارسال نظام مصلحت تشخيص مجمع به اختالف، حل براي مصوبه( الف
 . کندمي صادر را آن ابطال دستور مجلس، رئيس( ب
 . شودمي ارسال نگهبان شوراي به اظهارنظر براي مصوبه( ج
 .کندمي مصوبه اصالح به اقدام رأساً مجلس( د

 است؟ شده معرفي شهروندان مسلم حق اساسي، قانون در حق کدام -5
  سرنوشت تعيين( ب     ايران تابعيت داشتن( الف

  مساوي حقوق از برخورداري( د    حقوق و حيثيت جان، مصونيت( ج
  داد؟ تغيير توانمي چگونه را بودجه ارقام اساسي، قانون ساس برا -6

 . کند اقدام تغيير به نسبت بودجه، سقف حدود در و جزئي صورتبه تواندمي دولت بودجه، تصويب از پس( الف
 . است پذيرامکان دولت پيشنهادي ياليحه طريق از صرفاً تغيير، هرگونه( ب
 . دهد تغيير را ارقام تواندمي بودجه، سقف حدود در و محاسبات ديوان از نظر کسب با دولت( ج
 . است قانون در مقرر مراتب تابع( د

  نيست؟ صحيح مورد، کدام -7
 يقوه سرئي زيرنظر دارد، عهده بر را قانون خالف هايتصييويب عليه مردم شييکايات به رسيييدگي يوظيفه که اداري عدالت ديوان( الف

 . شودمي تشکيل قضائيه
ضات( ب صويب توانندمي هادادگاه ق سالمي مقررات و قوانين با مخالف که را هايينامهت ست، مجريه يهقو اختيارات حدود از خارج يا ا  ا

 . کنند باطل
 تجديدنظر براي انوزير هيئت به دليل ذکر با بيابد، قوانين خالف را هاآن اگر تا شودمي ارسال مجلس رئيس براي دولت هاينامهآيين( ج

 . کند ارسال
 . کند تقاضا اداري عدالت ديوان از را شرع خالف اجرايي مقررات ابطال تواندمي کسهر( د

 است؟ صحيح جمهور،رئيس اول معاون وظايف درخصوص مورد، کدام -8
 هامعاونت ساير هماهنگي مسئوليت و وزيران هيئت ياداره( الف
  قوانين توشيح و اساسي قانون بازنگري شوراي در عضويت جزبه وي، موافقت با جمهوررئيس وظايف انجام( ب
  وزيران هيئت مصوبات اجراي پيگيري و هامعاونت ساير هماهنگي مسئوليت وزيران، هيئت ياداره( ج
  هامعاونت ساير هماهنگي مسئوليت و جمهوررئيس موافقت با وزيران هيئت ياداره( د

  نيست؟ نگهبان شوراي اختيارات و وظايف از انتخابات، کدام بر نظارت -9
  اسالمي شوراي مجلس( د     رهبري خبرگان( ج  جمهوري رياست( ب      شوراها( الف

 است؟ اختياري مورد، کدام در قانوني، صالحيت اعمال -10
  قضائي رويه وحدت ايجاد در کشور، عاليديوان صالحيت( الف
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  قانون خالف هاينامهآيين به اثرندادن ترتيب در دادرس، صالحيت( ب
  اسالمي شوراي مجلس نمايندگان يدرباره نمايندگي، صالحيت( ج
 .نيابد را قضيه حکم مدوّنه قوانين در اگر اسالمي معتبر منابع به استناد در قاضي، صالحيت( د
 به اسالمي شوراي مجلس رأي از پس و کشور مصالح درنظرگرفتن با جمهوررئيس عزل اساسي، قانون نهم و هشتاد اصل براساس -11

  است؟ مورد کدام مشمول وي، کفايت عدم
 . است رهبري تکليف و حق( الف
 . است رهبري وظايف جمله از ملي، امنيت عالي شوراي با مشورت از پس( ب
 .است رهبري اختيارات جمله از( ج
 . است رهبري اختيارات جمله از نظام، مصلحت تشخيص مجمع با مشورت از پس( د
  است؟ پذيرامکان مورد، کدام در دولت، سوي از اشخاص تابعيت سلب -12

 . درآيد ديگري کشور تابعيت به يا و نموده تابعيت ترک درخواست شخص، اگر( الف
  اسالمي شوراي مجلس تصويب با صرفاً است، مجازات چون( ب
 . شود محکوم سنگين کيفري مجازات به بيگانه، شخص اگر( ج
 . دارد را آن اختيار وزيران هيئت هرموردي، در( د
  است؟ صحيح مورد کدام باشد، نداشته وکيل انتخاب توانايي دعوا، طرفين از يکي اگر -13

 . ندارد وکيل انتخاب براي امکانات يتهيه در تکليفي دولت( الف
 . کند فراهم را وکيل تعيين امکانات است مکلف دولت کيفري، دعاوي در فقط( ب
 . کند فراهم وي براي را وکيل تعيين امکانات است مکلف دولت( ج
 . کند فراهم وي براي را وکيل تعيين امکانات است مکلف دولت دادگاه، تشخيص به( د
  است؟ شده اعالم ممنوع مطلقا   اساسي قانون در مورد کدام -14

  نظامي حکومت برقراري( الف
  دولت طرف از خارجي کارشناس استخدام( ب
  غير به ملي نفايس انتقال( ج
  خارجيان به تجاري امور در شرکت تشکيل امتياز دادن( د
  است؟ اسالمي شوراي مجلس در طرح قابل نمايندگان، رأي تعداد چه با ترتيببه وزيران، از استيضاح و سؤال -15

  نفر ده حداقل -نمايندگان از هريک( الف
  نمايندگان کل سوميک -نمايندگان کل چهام يک( ب
  نمايندگان کل چهارم يک -نمايندگان از هريک( ج
  نمايندگان کل چهارم يک -نمايندگان از نفر ده حداقل( د
 

 حقوق مدنی
  است؟ صحيح طالق، از رجوع درخصوص مورد کدام -16

 . دهد وکالت ديگري به رجوع، اعالم براي تواندنمي شوهر( الف
 . نيست شخصيت به مربوط حقوق از( ب
 . نيست زن به شوهر ياراده ابالغ به منوط رجوع، وقوع( ج
 . حکم نه است حق( د
  است؟ ممکن مورد کدام در حق سلب -17

   حضانت( ب     زوجيت( الف
  غيرجرائم مورد در دعوي ياقامه( د     واليت( ج
  است؟ صحيح صلح، درخصوص مورد کدام -18

 . باشد محقق دعواي که است الزم دعاوي صلح در( الف
 . کندنمي ايجاد شفعه حق شريک براي بيع، مقام در صلح( ب
 . است غيرنافذ شود، واقع دين از قرار قصد به که صلحي( ج
 . شود باطل يمعامله تنفيذ باعث تواندمي بطالن دعواي صلح( د
  است؟ منقول مال تابع دعوي، کدام -19

  ملک تسليم به تعهد( ب     تصرف( الف
  ملک بهاياجاره يمطالبه( د    امالک المثلاجرت( ج
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  است؟ صحيح ابرا خصوص در مورد کدام -20
 . ندارد( بدهکار) لهموصي قبول به نياز ابرا، به وصيت( الف
 .کندمي معوض را آن ابرا، در عوض شرط( ب
 . نيست نافذ است، شده ايجاد آن سبب که ديني از ابرا( ج
 .کندمي باطل را آن ابرا، در عوض شرط( د
  اوست؟ يعهده بر مشتري، به مختص خيار زمان در مبيع تلف خيار، کدام در -21

  مجلس( د            حيوان( ج      عيب( ب   شرط( الف
  است؟ صحيح مورد، کدام -22

 .رودنمي بين از تهاتر اثر در انفاق، به مربوط دين( الف
 . شد خواهد ضامن يذمه فراغ موجب شود، مديون عنهمضمون به لهمضمون ضمان، از بعدا اگر( ب
 . شودنمي تهاتر حال دين با است، داده عادله مهلت مديون به دادگاه که ديني( ج
 .کند تهاتر را دو آن تواندمي دعوي، طرف دو از يکي اسناد از بيش شده، آگاه متقابل طلب دو وجود بر که همين دادگاه( د
  دارد؟ راه معاوضه در خيار، کدام -23

  مجلس( د  غبن( ج            حيوان( ب      ثمن تأخير( الف
  است؟ باطل مورد کدام در اجاره، -24

 قرار از مدت، ذکر بدون( ب    کلي مال( الف
 مستأجر يا موجر عمر مدت به( د   خريدار يوسيلهبه شرطي مبيع( ج
  است؟ صحيح مزارعه، درخصوص مورد، کدام -25

 . باشد هم آن مالک زمين، متصرف است الزم( الف
 . است نتيجه به تعهد اقسام از زراعت، از مواظبت به عامل تعهد( ب
 . شودمي باطل هاآن احد يا متعاملين فوت به مزارعه، عقد( ج
 . است عقد ذات مقتضاي خالف شرط اقسام از محصول، تمام تملک شرط( د
  است؟ صحيح مورد کدام -26

 . کندمي معاف است، پذيرفته که تعهدي از را عقد طرف ثالث، شخص از نمايندگي اثبات معامله، طرف دو ميان اختالف در( الف
 . است تحقق قابل نتيجه شرط صورتبه ثالث، شخص با نکاح( ب
 . است شده واقع نمايندگي به معامله گويدمي که است کسي مدعي اصيل، و نماينده ميان اختالف در( ج
 . است عمر يبيمه و هبه صلح، ويژه ثالث، سود به تعهد امکان( د
  است؟ صحيح مورد کدام معامله، طرف شخص در اشتباه درخصوص -27

  .شودمي عقد بطالن باعث گيرد، قرار تراضي قلمرو در اگر است، بستن عهد اصلي يانگيزه که اساسي وصف در اشتباه( الف
 . شودمي عقد بطالن به منجر و شده ثمن به جهل موجب قيمت، در اشتباه( ب
 . شودمي واقع نکاح دارد، اسمي شباهت او با که بپذيرد ديگري دختر را نامزد به ازدواج پيشنهاد اگر( ج
 . است عقد بطالن موجب همسر، اساسي وصف در اشتباه( د
  شود؟نمي جاري صحت اصل مورد کدام در -28

 . تراضي تحقق و عقد وقوع در شک( الف
 . است نبوده مختار اکراه، دليلبه قرارداد طرف شود، ادعا( ب
 . است شده اشتباه معامله طرف شخصيت در شود، ادعا( ج
 . تکميلي يا است امري قانون شود، ترديد و باشد مخالف قانون با عقد اگر( د
  دارد؟ حکمي چه معامله مذکور، قدرت وجود در ترديد مورد در باشد، صحت شرط معامله، مورد تسليم بر قدرت اگر -29

 . عقد صحت به مربوط فقهي عمومات دليلبه است، صحيح( الف
 . است غرري معامله چون است، باطل( ب
 .قدرت استصحاب دليلبه است، باطل( ج
 .صحت اصل دليلبه است، صحيح( د
مادام و مقطوع صورتبه را معيني مبلغ پرداخت الزم، خارج عقد ضمن است، خويش پدر به انفاق به ملزم قانون حکم به که پسري -30

  دارد؟ اشاره مذکور شرط حقوقي وضع به مورد، کدام. است گرفته عهدهبه وي مقابل در نفقه عنوانبه پدر، به العمر
 . است باطل( الف
 . است باطل الّا و صحيح، باشد، پدر ينفقه از بيش با برابر قرارداد، انعقاد يلحظه در شدهدرنظرگرفته مبلغ چنانچه( ب
 . ندارد را شده گرفته نظر در مبلغ ميزان در تجديدنظر امکان وجههيچبه دادگاه و است صحيح( ج
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 . دهد افزايش را شدهدرنظرگرفته مبلغ ميزان پدر درخواست به تواندمي شرايط، فاحش تغيير درصورت دادگاه ولي است، صحيح( د
 ديگر نامزد بر الزم خارج عقد ضمن در نتيجه شرط عنوانبه است، وي قبض در که نامزدها از يکي نامزدي يحلقه بودنهبه اگر -31

 صحيح عليه،مشروط يوسيلهبه هبه استرداد امکان عدم يا امکان درخصوص مورد کدام بخورد، هم به نامزدي و باشد شده شرط

  است؟
 . ندارد را موهوبه عين استرداد حق( واهب) عليهمشروط( الف
 . داشت نخواهد را اصلي قرارداد فسخ حق لهمشروط ولي دارد را موهوبه عين استرداد حق( واهب) عليهمشروط( ب
 . است شرط از غير سببي نيازمند ملکيت چون است، باطل شرط( ج
 . نمايد فسخ را اصلي قرارداد تواندمي لهمشروط صورت،دراين و دارد را موهوبه عين استرداد حق( واهب) عليهمشروط( د
  است؟ صحيح مقتول از وي ارث خصوص در مورد کدام باشد، شده خود مورث عمد شبه قتل مرتکب اکبر چنانچه -32

 .بردنمي ارث( الف
 .بردمي ارث ديه استثناي به ترک ما کل از( ب
 .بردمي ارث ديه حتي ترک ما کل از( ج
 .برندمي ارث مورث از و شوندمي وي مقامقائم اکبر اوالد( د
  است؟ کدام وراث سهم باشند، ممنوع ارث از اينکه بدون است، ابويني برادر دو و مادر و پدر داراي ميّت -33

 .بردمي را ترکه از سوم دو پدر و سوميک مادر( الف
 . است پدر مال بقيه و مادر به متعلق ترکه، از ششم يک( ب
 . شودمي تقسيم برادر دو بين تساوي به ترک ما کل( ج
 . شودمي تقسيم برادر دو بين تساوي به بقيه و بردمي را ترکه از ششم يک مادر، و پدر از يک هر( د
 را اقدام کدام مشتري شود، تلف خودرو اجاره خالل در و شود داده اجاره بايع به مشتري، قبض از قبل مبيع خودرو، بيع در اگر -34

 دهد؟ انجام بايع عليه تواندمي
 . دهد انجام اقدامي تواندنمي بيع عقد از ناشي يرابطه حيث از و است آن قبض حکم در عرفاً بايع به مبيع دادن اجاره( الف
 . داشت خواهد تسليم تعذر خيار شده، متعذر آن تسليم مبيع، تلف با چون( ب
 . کند مطالبه را شده پرداخت ثمن تواندمي شده، منفسخ مبيع تلف اثر در بيع چون( ج
 . کند اثبات را بايع تقصير اگر کند، رجوع بايع به تواندمي مشتري( د
 دچار اجاره موضوع از انتفاع در مستأجر اينکه به توجه با. است شده حادث اجاره مدت اثناي در عيبي صحيحي، اجاره عقد در -35

 است؟ صحيح مورد کدام است، شده مشکل
 . است فسخ قابل ابتدا از( ب   . است فسخ غيرقابل و صحيح( الف

 . شودمي منفسخ باقيمانده مدت به نسبت( د  . است فسخ قابل باقيمانده مدت به( ج
 است؟ باطل عقد مورد، کدام در -36

 .کندمي ازدواج حسن با اوست، با سکونت محل تعيين اينکه تصور به مريم( الف
 .کندمي ضمانت مديوني از شود، ضميمه مديون يذمه به او يذمه اينکه تصور به سهيال( ب
 . است گندم اينکه تصور به کند،مي قرض محسن از جو مقداري کريم( ج
 . دهد تحويل او به کارخانه محل در را الياف بايد فروشنده اينکه تصور به کند،مي خريداري الياف مقداري ايکارخانه( د
 است؟ صحيح مورد، کدام -37

 . است وصي حکم در باشد، نکرده تعيين را ناظر اختيارات موصي اگر( الف
 . قرارداد وصي کبير، نفر يک اتفاق به توانمي را صغير( ب
 . تفريط و تعدي درصورت مگر نيست ضامن منعزل، وصي( ج
 . کند تعيين وصي صغير، بر تواندمي قيم( د
 دارد؟ رجوع حق مالک مورد کدام در -38

  رقبي( د           مطلق حبس( ج               مؤبد حبس( ب   عمري( الف
 شود؟ داده بايد زمان کدام بهاي شده، تلف مال بودن قيمي فرض در اقاله، مورد در -39

  عقد (ب     تلف( الف
  اقاله( د   اقاله تا عقد زمان از قيمت باالترين( ج
  آورد؟ عقد ضمن نتيجه شرط صورتبه توانمي را مورد کدام -40

  اقرار( د   طالق( ج            وکيل عزل( ب   نکاح( الف
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 حقوق تجارت
  است؟ تجارتي صورت کدام در سهامي، شرکت اعمال -41

 . دهد انجام که را عملي هر( ب   . نباشد شخصي حوائج براي اگر( الف
  مدني اعمال جزبه دهد، انجام که را عملي هر( د  . نباشد غيرمنقول به مربوط که وقتي( ج
 آمر کهدرصورتي کندمي خريداري خود از را کاال آن وي. دارد بازاري يمظنه که است شده کااليي خريد به مأمور کار، العمل حق -42

  است؟ کدام معامله اين حکم کند، رجوع خود امر از
 . شود واقع فروشنده شخصاً تواندنمي شود، مطلع رجوع از معامله، انجام خبر ارسال از قبل کارالعملحق اگر( الف
 . است فضولي صورت،درغيراين و نافذ معامله برسد، کارالعملحق اطالع به معامله انجام از پس خبر اگر( ب
 . شودمي محسوب معامله طرف خود، کارالعملحق و است صحيح معامله( ج
 .است غيرنافذ و فضولي معامله( د
  است؟ تجارتي دعوا کدام -43

 . است تجارتي اختالف موضوع( الف
 . هستند تاجر آن طرفين( ب
 . است تاجر آن يخوانده و تجارتي اختالف موضوع( ج
 . است تاجر آن خواهان و تجارتي اختالف موضوع( د
  است؟ ميزان چه تعاوني، هايشرکت در سرمايه حداقل -44

 . شودمي تعيين اجتماعي امور و کار تعاون، وزارت تشخيص به( الف
 . باشد تعاوني موضوع فعاليت براي نياز مورد گذاريسرمايه درصد ده از کمتر نبايد( ب
  ريال ميليون پنج( ج
  ريال ميليون يک( د
 سهام ينشده پرداخت مبلغ شرکت. است نشده پرداخته دارانسهام توسط سهم اسمي مبلغ تمامي شرکتي، تأسيس هنگام در -45

 دارانسهام درخصوص مورد، کدام. کندنمي پرداخت مقرر موعد در را مزبور مبلغ داران،سهام از تعدادي اما کند،مي مطالبه را

  است؟ صحيح مزبور
 . ندارند را داريسهام حقوق ساير و رأي حق اما دارند، را سهام صاحبان عمومي مجامع در حضور حق( الف
 . شودمي معلق سهام، صاحبان مجامع در آنان رأي و حضور حق صرفاً( ب
 درصورت) سهام خريد در تقدم حق و سود دريافت به نسبت ايشان حق و ندارند را سهام صاحبان عمومي مجامع در رأي و حضور حق( ج

 . شودمي معلق( سرمايه افزايش
 درصورت) سهام خريد در تقدم حق و سود دريافت به نسبت ايشان حق اما دارند، را سهام صاحبان عمومي مجامع در رأي و حضور حق( د

 . شودمي معلق ،(سرمايه افزايش
به را الزم سهام تعداد ماه يک مدت ظرف او نيست، وثيقه عنوانبه الزم سهام تعداد مالک انتخاب هنگام در سهامي شرکت مدير -46

  است؟ کدام وي، مديريت وضعيت سپارد،نمي شرکت صندوق به و نکرده تهيه وثيقه عنوان
 . بخواهد دادگاه از را او عزل تواندمي نفعذي هر( الف
 . شودمي محسوب مستعفي( ب
 . نيست قانوني اثر واجد مدير، عنوانبه شخصي چنين انتخاب( ج
 . کرد تقاضا را وثيقه سهام يتهيه به وي الزام توانمي تنها و ندارد وي سمت در تأثيري( د
 ........... . است سال دو سهامي، شرکت مديران مديريت مدت -47

 . باشد کرده بينيپيش را آن خالف اساسنامه اگر حتي( الف
 . باشد نکرده بينيپيش آن از بيشتر اساسنامه اينکه بر مشروط( ب
 . باشد کرده مقرر چه اساسنامه اينکه از نظرصرف( ج
 . عمومي مجمع تصميم حسب آن، از کمتر يا( د
 مزبور حقوقي شخص از نمايندگيبه که حقيقي شخص. است عضو خاص، سهامي شرکت يک مديرههيئت در حقوقي شخص يک -48

برعهده عمل، مدني مسئوليت. شودمي خاص سهامي شرکت خسارت سبب که کندمي تخلفي کند،مي وظيفه انجام مديرههيئت در

  کيست؟ ي
  متضامناً متبوع، حقوقي شخص و نماينده( ب         مشترکاً متبوع، حقوقي شخص و نماينده( الف

  حقوقي شخص صرفاً( د         مزبور ينماينده صرفاً( ج
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 با سند. کندمي صادر کرده، قبول صدور با همزمان که جواد، يعهده و بهرام وجه در ،10/02/92 سررسيد به را براتي احمد -49

درصورتي. کندمي پرداخت داود به 09/02/92 تاريخ در را سند وجه جواد. گيردمي قرار حميد نهايتا  و داود اختيار در ظهرنويسي

  است؟ صحيح رجوع حق و مسئوليت درخصوص مورد کدام است، شده جعل وهاب توسط داود امضاي شود معلوم که
 . کند رجوع وهاب به و بپردازد داود به را برات وجه مجدداً، بايد جواد( الف
 . کند رجوع وهاب به دارد حق صرفاً داود و است الذمهبري جواد( ب
 . کند رجوع حميد و بهرام احمد، به تضامن، نحوبه دارد حق داود و است الذمهبري جواد( ج
 . کند رجوع بهرام و احمد به تضامن، نحوبه دارد حق و بپردازد داود به را برات وجه مجدداً بايد جواد( د
. پردازدمي ظهرنويسان از يکي طرف از را برات وجه ثالثي شخص است، گرفته قرار اعتراض مورد پرداخت، عدم دليلبه براتي -50

  است؟ صحيح مورد کدام
 . شوندمي بري او، از بعد هايظهرنويس( الف
 . دارد را برات يدارنده وظايف و حقوق تمام برات، يدارنده عنوانبه ثالث و شوندنمي بري يکهيچ( ب
 . شوندمي بري او، از قبل هايظهرنويس( ج
 .شوندمي الذمهبري ظهرنويسها تمام( د
 بخواهد جواد کهدرصورتي. است داده انتقال جواد به ظهرنويسي با را آن شرکت و صادر تضامني شرکت يک وجه در چکي حسن -51

  دارند؟ تضامني مسئوليت وي مقابل در اشخاص کدام کند، دعوي ياقامه همزمان
  تضامني شرکت شرکاي و تضامني شرکت حسن،( ب   تضامني شرکت شرکاي و حسن( الف

  تضامني شرکت و حسن( د    آن شرکاي و تضامني شرکت( ج
  کند؟ تقديم را دادرسي هايهزينه پرداخت از اعسار دادخواست تواندمي شرکت کدام -52

  نسبي يا تضامني شرکت بجز شرکتي هر( الف
  شرکتي هيچ( ب
 . باشد تعاوني نوع از اگر هم آن و سهامي شرکت تنها( ج
 . باشد داشته مدني يجنبه دعوا که آن بر مشروط شرکتي، هر( د
  هستند؟ ورشکستگي مقررات مشمول اشخاص، کدام -53

  خصوصي و دولتي هايشرکت فقط( الف
  خصوصي تجارتي هايشرکت فقط( ب
  تعاوني هاياتحاديه و تجارتي هايشرکت( ج
 . بپردازند تجارتي کار به اگر تعاوني، هاياتحاديه و تجارتي هايشرکت( د
  است؟ صحيح بودن، بدهکار بر مبني ورشکسته تاجر اقرار وضعيت درخصوص مورد، کدام -54

 . است باطل مطلقاً،( ب    . است غيرنافذ مطلقاً،( الف
 .بردنمي غرمايي سهم مقرّله ولي است، صحيح( د  .بردمي غرمايي سهم مقرّله و است صحيح( ج
 شود، تلف رانندگي يسانحه در اتومبيل اگر. دهدمي بهروز به هبه عنوانبه اتومبيل دستگاه يک توقف، دوران در احسان -55

  است؟ صحيح مورد کدام بهروز، مسئوليت درخصوص
 . ندارد مسئوليت مطلقاً( ب  . دارد مسئوليت عين، درخصوص فقط( الف

 . است تلف از قبل منافع ضامن فقط( د   . است منافع و عين ضامن( ج
 پول کدام به به، محکوم مورد در دادگاه شود، دعوي ياقامه سفته، متعهد عليه ايران دادگاه در اگر. است يورو به ايسفته مبلغ -56

 دهد؟مي حکم
  مرکزي بانک رسمي نرخ مطابق سفته مبلغ ريالي معادل( الف
  سفته در شدهتعيين ميزان به يورو به( ب
  سفته در شده تعيين ميزان به يورو به نباشد، ايران آن پرداخت محل اگر( ج
  مرکزي بانک رسمي نرخ مطابق سفته مبلغ ريالي معادل باشد، ايران سفته پرداخت محل اگر( د
 است؟ صحيح براتي، تعهد ماهيت درخصوص مورد، کدام -57

 . است جانبه يک تعهد بر مبتني( ب   . است مشروط عقد نوع( الف
 . است قبض تشريفات بر مبتني( د   . نيست شکلي تشريفات بر مبتني( ج
 است؟ صحيح سهامي هايشرکت در سرمايه کاهش درخصوص مورد کدام -58

صميم بايد سرمايه، کاهش به اقدام از قبل ماه يک ظرف حداکثر مديرههيئت( الف سمي يروزنامه در را مورد اين در عمومي مجمع ت  و ر
 . کند آگهي کثيراالنتشار يروزنامه
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ضه اوراق دارندگان موافقت به منوط سرمايه، اختياري کاهش( ب ستانکاراني و قر ست ب شأ که ا شر تاريخ از قبل هاآن طلب من  آخرين ن
 . باشد سرمايه کاهش به مربوط آگهي

 . گيردمي صورت هاآن تعداد با يا شرکا سهام اسمي بهاي کاهش طريق از سرمايه اختياري کاهش( ج
 . است شرکت سهام سوم دو دارندگان موافقت به منوط سرمايه، اختياري کاهش( د
 کيست؟ متوجه شرکت مدير توسط تجاري سفته صدور حقوقي مسئوليت -59

  مدير فقط( ب  . دارند عرضي مسئوليت مدير، و شرکت( الف
 . دارند تضامني مسئوليت مدير، و شرکت( د     شرکت فقط( ج
 است؟ کدام ترتيببه نشدني، پرداخت چک حقوقي و کيفري تعقيب زمان مرور -60

  سال سه -پرداخت عدم گواهي تاريخ از ماه شش( الف
  سال دو -صدور تاريخ از ماه شش( ب
  سال سه -پرداخت عدم گواهي تاريخ از يا صدور تاريخ از ماه شش( ج
  سال پنج -پرداخت عدم گواهي تاريخ از يا صدور تاريخ از ماه شش( د
 

 آیین دادرسی مدنی
  است؟ اياماره نوع چه ترتيببه محل يمعاينه و تحقيق از حاصل اطالعات -61

  قضائي ياماره دومي و قانوني ياماره اولي( ب         قانوني ياماره دومي و قضائي ياماره اولي( الف
 قانوني ياماره هردو( د          قضائي ياماره هردو( ج
 است؟ صحيح مورد کدام. است کرده صادر را تهران دو بخش در واقع 6 ،5 ثبتي پالک از اکبر يد خلع بر حکم آلمان، دادگاه -62

 . است اجرا قابل باشد، ايراني هردو لهمحکوم و عليهمحکوم اگر( الف
 . نيست اجرا قابل مطلقاً حکم،( ب
 . است اجرا قابل آلمان، کشور با متقابل يرابطه داشتن شرط به حکم( ج
 . نيست اجرا قابل باشند خارجي يتبعه لهمحکوم و عليهمحکوم از يکي اگر( د
  است؟ صحيح ها،دادگاه آراي قطعيت درخصوص مورد کدام -63

  قرارها برخالف است احکام قطعيت بر اصل( ب   احکام برخالف است قرارها قطعيت بر اصل( الف
 . است قطعيت بر اصل( د   . است قطعيت عدم عدم بر اصل( ج
 توضيح اخذ عدم دليلبه نتواند هم دادگاه و نرسد دادگاه به دادرسي يجلسه روز در کرده، ارسال پست با خواهان که اياليحه اگر -64

  شد؟ خواهد اتخاذ تصميم کدام کند، رسيدگي دعوا ماهيت در خوانده يا خواهان از
 . دادخواست رد قرار( ب   . دادخواست ابطال قرار( الف

 . شود داده دليل يارائه فرصت خواهان به بايد حتماً و شودنمي صادر قراري( د    .دعوا استماع عدم قرار( ج
  چيست؟ دادگاه يوظيفه کند،مي تقديم دادگاه به را خود استعفاي خواهان، وکيلِ رسيدگي، اثناي در -65

 . شودمي متوقف روز ده مدت به دادرسي و کندمي اعالم خواهان به را مراتب( الف
 . دهدمي ادامه خود رسيدگي به( ب
 . کند معرفي جديد وکيل خواهان تا شودمي بايگاني و کسر آمار از پرونده و بوده دادرسي توقيف مصاديق از مورد( ج
 . شودمي متوقف ماه يک تا حداکثر دادرسي و کندمي تعقيب را دادرسي جديد وکيل توسط يا شخصاً يا کندمي اخطار خواهان به( د
 دادگاه يوظيفه. است دادرس رد يقاعده مشمول مستشاران، از يکي کشور، عاليديوان شعب از يکي در شده مطرح دعواي در -66

  چيست؟
 . دهدمي ارجاع اول شعب به را پرونده و کرده امتناع رسيدگي از( الف
 .کندمي صادر را خود رأي ديگر، عضو دو با( ب
 .دهدمي ارجاع ديگر يشعبه به را پرونده و کرده امتناع رسيدگي از( ج
 .کندمي رسيدگي پرونده به ديگر، شعب مستشاران از يکي دعوت با( د 
 مهلت. انديافته محکوميت تعهدي انجام به( کشور داخل مقيم) بهرام و( کشور از خارج مقيم) اصغر غيرقطعي، يدادنامه موجببه -67

  است؟ کدام حکم از تجديدنظرخواهي
  ماه دو نفر هردو براي( ب    روز بيست نفر هردو براي( الف

  ماه يک بهرام براي و ماه دو اصغر براي( د   روز بيست بهرام براي و ماه دو اصغر براي( ج
 در باشد، مال عين استرداد بر مبتني دادگاه رأي اگر است، شده توقيف دعوي موضوع مال عين خواسته، تأمين قرار صدور با -68

 شود؟مي منتقل لهمحکوم به مال عين صورت کدام
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 . نباشد دين مستثنيات از( ب  . نباشد ورشکسته تاجر عليهمحکوم( الف
 . باشد دين مستثنيات مصاديق از مال آن اگر حتي درهرصورت( د  . باشد نشده پذيرفته عليهمحکوم اعتبار( ج
  است؟ کدام بدوي، دادگاه قطعي رأي از دادرسي ياعاده مرجع -69

  قطعي رأي يکنندهصادر بدون بدوي دادگاه عرضهم يشعبه( ب   قطعي رأي يکنندهصادر بدوي دادگاه( الف
  کشور عاليديوان( د    استان تجديدنظر دادگاه( ج
 است؟ صحيح تجديدنظرخواهي درخصوص مورد کدام. شودمي محجور تجديدنظرخواهي، مهلت در عليهمحکوم -70

 .کندمي تجديدنظرخواهي محجور از نمايندگي به دادستان( الف
 . شودمي شروع حجر رفع زمان از تجديدنظرخواهي مهلت( ب
 . شودمي شروع قيم تعيين تاريخ از تجديدنظرخواهي مهلت( ج
 . شودمي شروع قيم به حکم ابالغ تاريخ از تجديدنظرخواهي مهلت( د
  است؟ چگونه آنان، اشتباه تصميمات دليلبه دولتي هايدستگاه يناحيه از شده وارد خسارات ميزان تعيين -71

 . شودمي صادر مقتضي حکم نيز خسارت بهراجع اداري، عدالت ديوان در رأي صدور با همزمان( الف
 . است عمومي دادگاه با اداري، عدالت ديوان در خسارت تصديق از پس( ب
 . شودمي صادر مقتضي حکم شاکي، يمطالبه شرط به و اداري عدالت ديوان در رأي صدور با همزمان( ج
 . کند موضوع طرح صالح، عمومي هايدادگاه در مستقالً يا و اداري عدالت ديوان در تواندمي خواهان( د
 کند؟مي اتخاذ را تصميم کدام دادگاه. کندمي نظر صرف کليبه خود دعواي از مذاکرات، ختم از پس خواهان -72

 . دهدنمي اثر ترتيب دعوا استرداد به( الف
 . نمايدمي دعوت خواهان، يناحيه از دعوا استرداد به نسبت رضايت عدم با رضايت اعالم منظوربه را خوانده( ب
 . کندمي صادر دعوا سقوط قرار( ج
 .کندمي صادر دعوا رد قرار( د
  است؟ صحيح مورد کدام بينه، ياقامه از پس ميت بر دعواي در -73

 . شودمي ساقط وي حق سوگند، از امتناع درصورت و است الزامي خواهان سوگندِ( الف
 . شودمي محسوب ناکل سوگند، از امتناع درصورت و است الزامي خواهان سوگندِ( ب
 . است استحقاق عدم بر قرينه سوگند، عدم و است اختياري خواهان سوگندِ( ج
 . است اختياري سوگند باشد، رسمي سند خواهان، دعواي مستند اگر( د
  است؟ رسيدگي به صالح مرجع، کدام است، آن بطالن مدعي طرفين از يکي و شده تنظيم تجديدنظر دادگاه در اصالحي گزارش -74

  نسبي و محلي صالحيت رعايت با عمومي دادگاه( الف
  اصالحي گزارش يصادرکننده تجديدنظر دادگاه( ب
 . نيست ابطال قابل دادگاه در تنظيم درصورت( ج
  اصالحي گزارش صادرکننده دادگاه عرضهم تجديدنظر دادگاه( د
 دادخواست تسليم با خواهدمي حميد رأي، صدور از پس. است شده محکوم کريم و کرده دعوا ياقامه کريم عليه حميد -75

  است؟ صحيح مورد کدام کند، تبديل آن بهاي به مال عين از را بهمحکوم تجديدنظرخواهي،
 . است پذيرامکان باشد، قيمي مال اگر( ب  . نيست مسموع است، جديد ادعاي چون( الف

 . است مسموع نيست، جديد ادعاي چون( د   . نيست مسموع تقاضايي چنين( ج
  است؟ تأمين دادن از معاف صورت، کدام در باشد، خواهان بيگانه يتبعه اگر -76

 . باشد داشته متقابل رفتار او متبوع کشور اگر( ب  . باشد االجراالزم سند به مستند دعوا( الف
 . باشد ثالث جلب دعواي( د  . باشد تجاري سند دعوا مستند اگر( ج
  شود؟مي عمل چگونه باشد، است امالک دفتر در که آنچه با مخالف داور، رأي کهدرصورتي -77

 . کنند دادگاه از ماهوي رسيدگي تقاضاي بايد دعوا طرفين( الف
 . کند ماهوي رسيدگي بايد دادگاه دعوا، طرف قبول عدم درصورت( ب
 . شودمي ماهوي رسيدگي وارد دادگاه( ج
 . ندارد اجرايي قابليت و است باطل رأي( د
  دهد؟ انجام تواندمي اقدامي چه. باشد اعسار مدعي زوج و شده صادر زوج توسط مهريه پرداخت بر مبني ثبتي ياجراييه چنانچه -78

 . شود مطرح آنجا در اعسار دعواي بايد و بوده صالح زوج اقامت محل عمومي دادگاه( الف
 . کندمي رسيدگي اعسار دعواي به ثبت، ياداره وقوع محل دادگاه( ب
 . ندارد وجود اعسار دعواي طرح امکان اساساً دادگاه، در مهريه مطالبه دعواي طرح عدم لحاظ به( ج
 . کندمي تصميم اتخاذ رئيس و مطرح ثبت ياداره در اعسار موضوع ثبت، ياداره در اجراييه صدور لحاظ به( د
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مي ثابت چگونه نکاح باشد، آن منکر احمد و زوجيت مدعي مريم چنانچه. است اختالف نکاح اصل خصوصدر احمد و مريم ميان -79

  شود؟
  مرد دو گواهي با صرفاً( ب   گواه سوگند با توأم مرد، يک گواهي( الف

  مريم سوگند با توأم مرد، يک گواهي( د   زن دو و مرد يک يا و مرد دو گواهي( ج
  کرد؟ بايد چه. هستند محل متصرف نيز ديگري اشخاص عليه،محکوم از غير به شودمي مشخص يد، خلع حکم اجراي جريان در -80

 . کندمي تکليف کسب حکم يکنندهصادر دادگاه از اجرا مأمور( الف
 . شودمي يد خلع محل از عليهمحکوم شخص فقط( ب
 . اندنبوده دعوا يخوانده چند هر شوند،مي يد خلع محل از متصرفين يکليه( ج
 . ندارد اجرا قابليت و شده صادر متصرفين به توجه بدون صادره حکم( د
 

 آیین دادرسی کیفری
  است؟ مرجع کدام يوظيفه قصاص، حکم اجراي -81

  استان کيفري دادگاه( ب      دادسرا( الف
  قطعي حکم يکنندهصادر تجديدنظر دادگاه( د    حکم يکنندهصادر بدوي دادگاه( ج
  است؟ اعتراض قابل غير و قطعي بازپرس، قرار کدام -82

  خواسته تأمين( ب     محلي صالحيت عدم( الف
  وثيقه اخذ( د     تأمين تشديد( ج
  است؟ نشده بينيپيش بازپرسي نهاد دادسرا، کدام ساختار در -83

  روحانيت يويژه( ب      نظامي( الف
 انقالب( د    استان مرکز شهرستان انقالب( ج
  شود؟مي انجام اشخاص کدام توسط محلي، يمعاينه -84

  قاضي دستور به وثوق مورد کارشناس فقط( ب     شخصاً قاضي( الف
  او دستور به وثوق مورد کارشناس يا و قاضي( د  قاضي دستور به وثوق مورد دادگستري ضابط فقط( ج
  است؟ مرجع کدام صالحيت در مقدماتي، رسيدگي. است کرده زنا او با عنف به آرمان که است کرده شکايت مريم -85

  بازپرسي( د   استان کيفري دادگاه( ج  دادستاني( ب  جزايي عمومي دادگاه( الف
 دادگاه و دادسرا تکليف. است کجا قتل وقوع محل که نيست معلوم ولي. شودمي کشف تهران در وي جسد و رسيده قتل به سينا -86

  است؟ کدام تهران،
 . کنندمي نيز رأي صدور به اقدام نشود، مشخص جرم وقوع محل اگر و دهندمي انجام را تعقيب و تحقيق مراحل يکليه( الف
 . شود مشخص جرم وقوع محل مراحل، حين در چند هر دهند،مي انجام را رأي صدور حتي تعقيب و تحقيق مراحل يکليه( ب
شخص جرم وقوع محل اگر و دهندمي انجام را تعقيب و تحقيق مراحل يکليه( ج شود، م  يحوزه رئيس نزد رأي صدور براي را پرونده ن

 . فرستندمي خود قضائي
 بايگاني آن شدنمشخص تا پرونده نشود، مشخص جرم وقوع محل اگر و دهندمي انجام رأي صدور تا را تعقيب و تحقيق مراحل يکليه( د

 . شودمي
  کند؟ احضار را بهرام تواندمي بازپرس صورت، کدام در. کندمي مطرح کيفري شکايت بهرام عليه احمد -87

 . باشد موجود احضار براي کافي داليل( ب   . باشد فساد به مشهور( الف
 . باشد فراري( د   . باشد کيفري يسابقه داراي( ج
  است؟ صحيح اطفال، جرائم به رسيدگي ويژه عمومي دادگاه درخصوص مورد، کدام -88

 . ندارد را قبلي تصميم در تجديدنظر حق تصميم، اتخاذ و رسيدگي از پس( الف
 . باشد غيرعلني يا علني تواندمي دادگاه، قاضي نظر طبق اطفال جرائم به رسيدگي( ب
 . شودمي محسوب حضوري دادگاه رأي شود، انجام طفل غياب در مراحل از قسمتي در رسيدگي که کند اقتضا طفل مصلحت اگر( ج
 . کندمي رسيدگي اطفال دادگاه نفر، هردو اتهام به جرم، ارتکاب در بزرگسال و طفل مشارکت درصورت( د
  است؟ صحيح کشور، عاليديوان به دادرسي ياعاده تقاضاي خصوص در مورد، کدام -89

 . ندارد حکم اجراي در تأثيري( الف
 . اندازدمي تعويق به را حکم اجراي دادستان، تشخيص به( ب
 . اندازدمي تعويق به مجدد، حکم صدور و دادرسي ياعاده تا اجرا عدم درصورت را حکم اجراي( ج
 . اندازدمي تعويق به را حکم اجراي کشور، عاليديوان رئيس دستور به( د
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 استشهاديه، يک يارائه با سينا. است کرده مطرح خود، به متعلق خودرو دستگاه يک فروش به داير شکايتي سينا، عليه امير -90

  کند؟ اتخاذ را تصميم کدام بايد بازپرس. است خودرو مالکيت مدعي
  حقوقي دادگاه به دادخواست تقديم براي شاکي ارشاد( ب   مالکيت در اختالف علتبه اناطه قرار صدور( الف

  شاکي مالکيت احراز درصورت مجرميت قرار صدور( د  موضوع بودن حقوقي علتبه تعقيب منع قرار صدور( ج
  چيست؟ بازپرس وظيفه. کندمي سکوت او. است کرده احضار بازجويي براي را محسن بازپرس، -91

  وي به اتهام توجه بر سکوت حمل( ب  ممکن طريق هر به مطالب، بيان به وي وادارکردن( الف
  جلسهصورت در سکوت درج( د    گناهيبي بر او سکوت حمل( ج
  شود؟مي انجام چگونه ترتيببه دادگاه، و دادسرا در گواهان از تحقيق -92

  جمعي - جداگانه( د  جداگانه - جمعي( ج  جداگانه - جداگانه( ب  جمعي - جمعي( الف
  شود؟مي رسيدگي دادگاه کدام در وي اتهامات به. است کرج در انفاق ترک بزه و تهران در عمد قتل به متهم فرهاد -93

  کرج جزايي عمومي دادگاه انفاق، ترک و تهران استان کيفري دادگاه عمد، قتل( الف
 . است شده دستگير آن، يحوزه در متهم، که دادگاهي اتهام، هردو به( ب
  تهران استان کيفري دادگاه اتهام، هردو به( ج
 . است کرده شروع را رسيدگي زودتر که دادگاهي اتهام، هردو به( د
  دارد؟ اثري چه کيفري، امور در دادرسي ياعاده پذيرش خصوص در کشور عاليديوان رأي -94

 . افتدمي تعويق به حکم اجراي باشد، عليهمحکوم فرار از جلوگيري امکان اگر( الف
 . افتدمي تعويق به حکم اجراي کننده،رسيدگي قاضي نظربنابه( ب
 . ندارد حکم اجراي در تأثيري( ج
 .اندازدمي تعويق به اجرا عدم درصورت را حکم( د
  دارد؟ رسيدگي صالحيت دادگاه، کدام. است اعدام آن مجازات که شده کيلوگرم يک ميزان به هروئين حمل مرتکب خسرو -95

  استان کيفري( ب   خسرو دستگيري محل کيفري عمومي( الف
  استان مرکز کيفري عمومي( د      انقالب( ج
  است؟ صحيح کثيراالنتشار، جرايد در متهم برائت حکم اعالن درخصوص مورد، کدام -96

 . است حکم مجري قاضي يبرعهده( الف
 . شودمي انجام وي شخصي يهزينه و درخواست به( ب
 . شودمي انجام قاضي دستور به باشد، ريال ميليون يکصد باالي اتهام مورد مبلغ کهدرصورتي اختالس، جرم در( ج
 . شودمي انجام دادگاه، حکم در تصريح درصورت فقط( د
  گيرد؟مي صورت اقدام، کدام. اوست زوجيت منکر همسرش. دهدنمي را او ينفقه که کرده شکايت همسرش عليه سهيال -97

  تعقيب منع قرار صدور( ب     اناطه قرار صدور( الف
  تعقيب موقوفي قرار صدور( د  زوج دفاع به توجه بدون شکايت به رسيدگي( ج
  شود؟مي رسيدگي دادگاه کدام در ترتيببه الکلي، مشروبات قاچاق و( گرم) اسلحه نگهداري ربا، جرائم به -98

  عمومي عمومي، عمومي،( ب    انقالب عمومي، عمومي،( الف
  عمومي انقالب، انقالب،( د     انقالب انقالب، انقالب،( ج
  است؟ معني کدام به دادگاه، بودن علني -99

 . است دادگاه تشخيص به موکول مردم، و خبرنگاران حضور( الف
 . کنند تهيه عکس و فيلم رسيدگي، جريان از و يافته حضور توانندمي دادگاه ياجازه با خبرنگاران( ب
 . نشود ايجاد دادگاه در خبرنگاران و مردم حضور براي مانعي( ج
 . است اجازه مستلزم خبرنگاران حضور ولي ندارد، دادگاه اجازه به نياز مردم حضور( د
  دارد؟ حکم از واخواهي حق شخص، کدام -100

  استان يا شهرستان دادگستري رئيس( ب   . است شده محکوم که متهمي( الف
  دادستان( د     خصوصي شاکي( ج
 

 حقوق جزای عمومی
  شود؟مي اعمال مجازات، کدام مستوجب جرائم در ديده، بزه تابعيت بر مبتني صالحيت اصل در متقابل مجرميت -101

  غيرمنصوص و منصوص تعزيرات( ب    تعزيرات و ديات قصاص،( الف
  تعزيرات و قصاص( د     غيرمنصوص تعزيرات( ج
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  کند؟مي محروم اجتماعي حقوق از مدت چه براي را او محکوميت، اين. شودمي محکوم ابد حبس به قطعي حکم موجببه نيما -102
  حکم اجراي توقف تاريخ از سال دوازده( ب   حکم اجراي توقف تاريخ از سال پانزده( الف

  حکم اجراي توقف تاريخ از سال هفت( د     عمر پايان تا( ج
  شود؟مي اثبات عادي مرد 2 شهادتِ با حدود، از يککدام -103

  لواط( د   زنا( ج              مساحقه( ب      محاربه( الف
  است؟ صحيح مورد، کدام. شودمي سند جعل جرم مرتکب بانک، منافع راستاي در بانک، شعب از يکي مدير -104

  .دارد کيفري مسئوليت جرم از منتفع حقوقي شخص تنها شود، جرم مرتکب بانک نام به و باشد بانک قانوني ينماينده مدير، اگر( الف
 . نيست حقوقي شخص به انتساب قابل و دارد وجود آن ارتکاب امکان حقيقي اشخاص توسط فقط که است جرائمي جمله از جعل جرم( ب
 کيفري مسئوليت نيز بانک حقوقي شخص حقيقي، شخص  برعالوه باشد، بانک نام به هم و بانک منافع راستاي در هم جرم ارتکاب اگر( ج

 . نيست کافي باشد، بانک نام به جرم اينکه صرف و دارد
سوب بانک قانوني ينماينده مدير، اگر( د سئوليت شود، جرم مرتکب بانک نام به و شود مح  متوجه مرتکب، شخص  برعالوه کيفري م

 . هست نيز بانک حقوقي شخصيت
  چيست؟ جرم در شرکت معيار -105

  اشخاص يهمه نام به و حساب به جرم انجام( الف
  جرم مقدماتي عمليات در اشخاص يهمه شرکت( ب
  اشخاص يهمه رفتار به جرم استناد و اجرايي عمليات در شرکت( ج
 عمدي جرائم در تنها اشخاص، يهمه به جرم استناد( د
  است؟ کدام وي مجازات. است نموده معاونت 5 درجه تعزيري جرم در اميد -106

 7 يا 6 درجه تعزيري حبس( ب     مباشر مجازات حداقل( الف
  جرم مباشر مجازات معادل( د   جرم مباشر مجازات از کمتر درجه دو هرمورد، در( ج
 مقاومت او برابر در تواننمي شود، مورد کدام به تعرض موجب اگر. است شده خارج خود يوظيفه حدود از انتظامي نيروي مأمور -107

  کرد؟
  تن آزادي( د               مال( ج     ناموس( ب   جسماني تماميت( الف

  نيست؟ صحيح مورد کدام تکميلي، مجازات درخصوص -108
 . است سال پنج تا دو بين تکميلي، مجازات مدت( الف
 . نمود تعيين تکميلي مجازات توانمي يک، تا شش درجه تعزير مستوجب جرائم در( ب
 . نمايد محکوم تکميلي مجازات به نيز را حدي جرائم به محکومين تواندمي دادگاه( ج
 . گيردمي قرار حکم مورد اصلي مجازات فقط باشد، نوع يک از تکميلي و اصلي مجازات اگر( د
 . نيست مجازات قابل آن، به شروع باشد،..........  جرمي مجازات اگر -109

  عضو قطع( د   دائم حبس و حيات سلب( ج  8 تا 6 درجه تعزير( ب   حدي شالق( الف
  نيست؟ مشروع دفاع شرايط از مورد، کدام -110

  الوقوعقريب يا فعلي خطر يا تجاوز( ب   عقاليي خوف يا معقول قرائن به دفاع بودن مستند( الف
  دفاع مراحل رعايت( د      حمله با دفاع تناسب( ج
  است؟ صحيح نوجوانان، و اطفال کيفري هايمحکوميت درخصوص مورد، کدام -111

 . است کيفري آثار فاقد( الف
 . شودمي محسوب مؤثر کيفري يسابقه جرائم، يکليه در محکوميت( ب
 . شودمي دولتي هايدستگاه در اشتغال از دائم محروميت موجب حدي، جرائم به محکوميت( ج
 . شودمي محسوب پيشينه سوء قصاص، يا حد مستوجب جرائم به محکوميت( د
  است؟ کدام وي مجازات. دارد برعهده اند،شده عمد قتل فقره ده مرتکب آن اعضاي که را مجرمانه گروه يک ياداره سهراب -112

 . شودمي محکوم قصاص به و داشته مسئوليت مباشر، از اقوي سبب عنوانبه( الف
 . اند شده مرتکب گروه اعضاي که جرمي شديدترين مجازات( ب
  عمد قتل در معاونت( ج
  عمد قتل در معاونت مجازات حداکثر( د
مي زايل شده، مجازاتش باعث که وي عمل مجرمانه عنوان جديد، قانون وضع با که است زندان مجازات تحمل حال در بهنام -113

  دارد؟ وي وضعيت بر را زير تأثير کدام مجرمانه، عنوان زوال. شود
  کيفري آثار ماندنباقي و مجازات اجراي توقف( ب  کيفري اثر هرگونه زوال و مجازات اجراي توقف( الف
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  کيفري آثار زوال و مجازات توقف عدم( د    کيفري آثار و اجرا در تأثير عدم( ج
  است؟ پذيرامکان مورد، کدام در حکم، صدور تعويق -114

  پنج درجه تعزيري جرم( ب    مجرميت احراز از قبل( الف
  غيابي صورتبه تعويق قرار صدور( د    شش درجه تعزيري جرم( ج
 است؟ تعزيري مجازات تخفيف مقام در قاضي اختيارات از مورد، کدام -115

  سال چهار تا دو ميزان به موقت به دائم انفصال تبديل( الف
  چهار درجه نقدي جزايبه اموال يمصادره تبديل( ب
  درجه چهار ميزان به حبس کاهش( ج
  سه تا يک درجه نقدي جزايبه حبس تبديل( د
 حکم است، شده آن مرتکب دانسته،نمي را سرقت جرم مجازات ميزان و نوع چون شودمي مدعي سرقت اتهام از دفاع در اسد -116

  است؟ کدام دفاع اين
 . است کيفري مسئوليت موانع از مطلقاً جهل( الف
 . نيست مجازات از مانع مجازات، ميزان و نوع به جهل( ب
 . نيست مجازات مانع ميزان، به جهل ولي است مجازات از مانع مجازات، نوع به جهل( ج
 . شودنمي مجازات است، نبوده مقدور وي براي عادتاً علم تحصيل اگر( د
 شود؟مي اجرا وي مورد در مجازات کدام. است شده محکوم تخريب و امانت در خيانت کالهبرداري، مجازات به فرهاد -117

  جرم هرسه مجازات اجراي و جمع( ب      اشد مجازات حداکثر( الف
  ديگر جرم دو مجازات نصف عالوه به اشد، مجازات( د  . اشد کيفر نصف ه عالو به جرائم، هم مجازات حداکثر( ج
  است؟ خارج جرم، تکرار شمول از جرم، کدام -118

  ريال ميليون ده از کمتر الکلي مشروبات قاچاق( ب     مخدر مواد( الف
 سياسي( د      محاربه( ج
 پذيرش ضمن محاکمه، يجلسه در کيفرخواست صدور از پس. است گرفته قرار دادسرا تعقيب تحت اسيدپاشي اتهام به خسرو -119

 تعليق و حکم صدور تعويق درخصوص مورد، کدام کند،مي را آن اجراي تعليق يا حکم صدور تعويق درخواست دادگاه از اتهام،

  است؟ صحيح مجازات، اجراي
 . است بالمانع دومي و ممنوع اولي( ب . دارد بستگي رأي يکنندهصادر قاضي تشخيص به هردو( الف

 . است ممنوع دومي و مجاز اولي( د     . است ممنوع هردو( ج
 است؟ صحيح مورد کدام نوجوانان، و اطفال مجازات تعليق و تعويق درخصوص -120

  تعزيري جرائم يکليه در حکم صدور تعويق نه و مجازات اجراي تعليق امکان( الف
  تعزيري جرائم يکليه در مجازات اجراي تعليق يا حکم صدور تعويق امکان( ب
  جرائم يکليه در حکم صدور تعويق يا مجازات اجراي تعليق امکان( ج
 . جرائم يکليه در مجازات اجراي تعليق نه و حکم صدور تعويق امکان( د
 

 حقوق جزای اختصاصی
 است؟ چگونه محض، خطاي جنايت در ديه پرداخت ينحوه و مهلت -121

 . است نشده مقرر ساليانه پرداخت براي مشخصي مقدار ولي وقوع، زمان از قمري سال سه( الف
  ديه سوميک سال هر و وقوع زمان از قمري سال سه( ب
  ديه سوميک سال هر وقوع زمان از شمسي سال سه( ج
 . است نشده مقرر ساليانه پرداخت براي مشخصي مقدار ولي محکوميت، حکم صدور زمان از شمسي سال سه( د
 است؟ کدام اکراه، و عنف موارد غير در مفعول، و فاعل براي لواط حد -122

  شالق ضربه صد مفعول اعدام، فاعل( ب   اعدام مفعول شالق، ضربه صد فاعل( الف
  اعدام هردو باشد، محصن مفعول کهدرصورتي( د      اعدام هردو( ج
 منکر دادگاه در ليکن کرده اقرار ارتکابي جرم به بازپرس محضر در دادسرا در تعقيب از پس حد، مشمول سرقت اتهام به سينا -123

  است؟ صحيح مورد کدام است، شده اقرار به مجبور تهديد، با کندمي ادعا و شده خود قبلي اقارير
 . است کافي ادعايش اثبات براي سوگند، اداي صرف( ب . شودنمي پذيرفته او ادعاي شرايطي، هيچ تحت( الف

 . کند ارائه بينه خود ادعاي براي بايد( د . شودمي پذيرفته سوگند و بينه به نياز بدون او ادعاي( ج
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 قطعي محکوميت داراي و حميد از غير فردي مقتول که شودمي مشخص قتل، تحقق و حميد سوي به فرشيد تيراندازي از پس -124

  است؟ کدام فرشيد حکم. است بوده حيات سلب مستوجب حدي جرم ارتکاب به
  تعزير( د   تعزيري حبس و ديه( ج   قصاص( ب  تعزير و ديه( الف

 وجه طرفين، توافق از پس. کندمي پيشنهاد اداره کارمند به را مبلغي پرداخت درخواستي، مجوز صدور در تسريع براي ساسان -125

 است؟ صحيح مورد، کدام شوندمي دستگير نفر هردو مجوز، صدور از قبل ولي شودمي پرداخت
 . است مرتشي حکم در کارمند و راشي حکم در ساسان( الف
 . است ارتشا و رشاء جرم به شروع حد در نفر، هردو اقدام( ب
 . است کرده ارتشا به شروع کارمند ولي نشده، جرم مرتکب ساسان( ج
 . است نشده واقع جرمي نشده، صادر مجوز چون( د
  است؟ حکم کدام مشمول کند، زنا وي با او رضايت جلب با و کرده اغفال را ايباکره نابالغ دختر کسي اگر -126

  مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت صرفاً( ب   مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت اعدام،( الف
  مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت و شالق ضربه صد( د    مهرالمتعه پرداخت و اعدام( ج
 کدام شوند،مي مصدوم آن سرنشينان و واژگون وي خودروي ،سيل شدن جاري اثر بر که بوده جاده در رانندگي حال در مسعود -127

  است؟ صحيح مورد،
 . است سرنشينان يهمه کامل يديه ضامنِ مسعود( الف
 . است سرنشينان يديه نصف ضامنِ مسعود( ب
 . نيست ديه ضامن مسعود( ج
 . است ديه ضامن رانندگي، در مهارت نداشتن و مجاز سرعت رعايت عدم درصورت فقط( د
 توقيف را شخصي کيفري، دادگاه قاضي حکم جعل با قضائي، حکم بدون و قانوني جلب موارد غير در دادگستري، کارکنان از يکي -128

  است؟ مورد کدام مشمول او اقدام. کندمي
 . اشد مجازات مستوجب و معنوي تعدد( الف
  مجازات تعدد مستوجب و مادي تعدد( ب
 . اشد مجازات مستوجب و نتايج تعدد( ج
 .شودمي محکوم مجازات يک به و بوده رسمي سند جعل طريق از غيرمجاز توقيف( د
  دارد؟ مجازاتي چه شود، ظاهر عمومي اماکن در مستي، حال در مسلمان غير اگر -129

  حرام عمل به تظاهر و مسکر مصرف حد( ب     مسکر مصرف حد( الف
  حرام عمل به تظاهر( د  . شودنمي محکوم مجازات به اساساً( ج
  است؟ صحيح غيرقانوني، حبس يا توقيف جرم درخصوص مورد، کدام -130

 . است ارتکاب قابل باشند، نداشته يا داشته دولتي مقام اينکه از اعم افراد، يهمه توسط که است آني جرمي( الف
 . باشد غيردولتي يا دولتي مقام تواندمي آن مرتکب که است مستمر جرمي( ب
 . است ارتکاب قابل دولتي مقامات توسط فقط که است مستمر جرمي( ج
 . است ارتکاب قابل دولتي، مقامات توسط محصور مکان يک در فرد داشتن نگاه درصورت تنها که است آني جرمي( د
 آن در خوابيدن در وي اقدام که بوده آگاه خواب از پيش او. است کرده وارده امير بر جنايتي بوده، خواب در کهدرحالي بهزاد -131

  است؟ نوع کدام از جنايت. شودمي جنايت موجب نوعا  محل،
 . بپردازد ديه بايد عاقله و است محض خطاي( ب     عمد شبه( الف

 . بپردازد ديه بايد خودش ولي است محض خطاي( د     عمد( ج
 شود؟مي عمل چگونه مقرر، مهلت در ديه پرداخت براي عاقله مالي تمکن عدم درصورت -132

 . شودمي حبس تمکن عدم درصورت و شودمي پرداخت مرتکب توسط( الف
 . شودمي پرداخت فاالقرباالقرب رعايت با خويشاوندان ساير مال از( ب
 . شودمي محسوب ديه، کامل پرداخت زمان تا عاقله( ج
 . پردازدمي المالبيت تمکن، عدم درصورت و شودمي پرداخت مرتکب توسط( د
 شود؟نمي جاري ديه تغليظ حکم جنايت، کدام در -133

  نابالغ اشخاص عليه( ب    غيرمسلمان بر وارده( الف
 . شودمي پرداخت ديه قصاص، امکان عدم علتبه که عمد قتل( د    نفس مادون( ج
 مشمول او عمل. است يافته دسترسي شده، حفاظت امنيتي تدابير يوسيلهبه که ايرايانه دادههاي به غيرمجاز طوربه فرشاد -134

  است؟ ايرايانه جرم کدام
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  سرقت( د          تخريب( ج           غيرمجاز شنود( ب       غيرمجاز دسترسي( الف
 دارند؟ حقي چه دم اولياي نباشد، دسترسي او به و کرده فرار قاتل قصاص، موجب عمدي قتل در اگر -135

 . دارند قصاص حق فقط( الف
 . ندارند ديه يمطالبه حق قاتل، مرگ زمان تا اساساً( ب
 . ندارند ديه يمطالبه و قصاص حق قاتل، به دسترسي زمان تا( ج
 . دارند ديه يمطالبه حق( د
  است؟ صحيح مورد کدام رسد،مي قتل به همسرش توسط سميرا -136

 . ندارند را پدر قصاص حق سميرا فرزندان( الف
 . شودمي پرداخت ديه تفاضل زوج، توسط زوجه قتل در( ب
 . کرد قصاص را او و نمود تهاتر ديه، تفاضل با را سميرا يمهريه تواندمي( ج
 .شودمي قصاص زن قتل براي مرد( د
 هستند؟ عنوان کدام مشمول شوند، مردم امنيت سلب موجب و ببرند سالح به دست که سارقاني -137

  مسلحانه سرقت( د              بغي( ج   حدي سرقت( ب   محاربه( الف
 کدام نيست، هاآن بازگشت به اميدي و داشته طوالني غيبت قصاص، حق صاحبان ولي است، شده محکوم قصاص به شخصي -138

  است؟ صحيح مورد
 . شودمي آزاد مناسب تأمين اخذ با قصاص، حق صاحبان مراجعه با محکوم( الف
 .   گيردمي مناسب تأمين با آزاد يا قصاص يا حبس به تصميم غايب وليّ عنوانبه حکم يصادرکننده قاضي( ب
 . شودمي آزاد مناسب تأمين با قصاص، حق صاحبان مراجعه عدم درصورت و مانده حبس در سال 5 مدت محکوم،( ج
 . گيردمي تصميم آنان جايبه غايب وليِّ عنوانبه رهبري مقام( د
  است؟ ايرايانه جاسوسي مورد کدام -139

  انتقال حال در سري هايداده غيرمجاز شنود( ب  آن در اختالل و سري هايداده کردنمتوقف( الف
  رمزنگاري طريق از سري هايداده به دسترسي از ممانعت( د   استناد قابل سري هايداده ايجاد با تغيير( ج
 براي عملي هيچ معامله، وقوع از اطالع از پس سينا ولي است، کرده منتقل جمشيد به قانوني سمت بدون را سينا ملک آرمان، -140

  است؟ تعقيب قابل عنوان کدام تحت سينا. آوردنمي عمل به خود مالکيت از جمشيد کردن مطلع
  قانوني مجوز بدون غير مال انتقال در معاونت( ب    ديگري مال تحصيل براي تباني( الف

 امانت در خيانت در معاونت( د . است نشده جرمي مرتکب و بوده ديدهبزه مالک( ج
 

 لمعه شرح حقوقی مباحث: فقه
  است؟ صحيح وقف مورد، کدام در -141

 الجهات الي الذهاب علي الوقف( ب    الذّمه اهل علي الوقف( الف

  المحّرمه
  الکنانس و البيع علي الوقف( د  کذلک هم حيث من المسلمين فسقه علي الوقف( ج
  است؟ صحيح سفيه، حجر رفع و ثبوت درخصوص مورد، کدام -142

 حکم علي يتوقفااا  ال( ب  الرشد بظهور يزول و الحاکم بحکم الحجر يثبت( الف

  الحاکم
 لم أ  و الساااقه بظهور الحجر يثبت( د    الحاکم حکم علي يتوقفا ( ج

  بحکمه اال عنه يزول ال و به الحاکم يحکم
  الخطأ؟ هو ما -143

  القزّ  دود بيع يجوز( ب   فيه الدود کا  ا  و القزّ  نفس بيع يجوز( الف
  االحام سمک بيع يجوز ال( د   االنعام علي االشعار و االصواف بيع يجوز( ج
 ..........  المختص، الوقت في لغيره عمل ان الخاص االجير -144

 اجرة فيأخذ اجازته بين اجارته فسخ عدم مع تخّير، بجعالاااا  عمله کا  ا ( الف

  المسمي باجرة فيرجع عدمه و المثل
  ابقائه بين و نفسه عقد فسخ بين المستأجر يتخّير اجارة، بعقد عمله کا  ا ( ب
  يملکه لم التملک بنيه لو و المباحات من شيئا   حاز لو( ج
 عقده فسااخ عدم مع تتخّير العادة في اجرة له مّما العمل کا  و تبرعا   عمل ا ( د

  المسمي باخرة منهما شاء من مطالبا  بين
  است؟ کدام تحالف محل عامل، و جاعل اختالف در -145
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  المجعول هو المردود ا  في( ب    الجعال  اصل في( الف
  السعي في( د   بالقيم  اختالفه مع المجعول جنس في( ج
  است؟ صحيح مورد کدام شفعه، يدرباره -146

 في الشفعه تثبت ال( ب    غيبته طالت ا  و للغايب الشفعه تثبت( الف

  مطلقا   المشترک غير

 االخااذ يمنع( د  بعيب فسخ او بتقائل للبيع المتعقب بالفسخ الشفعه تسقط( ج

  التخاير من
  است؟ صحيح مورد، کدام -147

 لو يضااامن المتاع حامل( ب     جماعا   بزوجته المعّنف يضمن ال( الف

  ماله في انسانا   به اصاب
ضمن النائم( د   العاقله مال في يضمن غفله حين علي بالطفل الصالح( ج  ي

  ماله في يجنيه ما
 ..........  العقل في يدخل و -148

  العمودا ( د   المرأه( ج         المجنو ( ب   الصبي( الف
  است؟ کدام ،«تميّزهما بل الغريم ال و بالمستحق علمه يشترط ال الضمان في» عبارت معني -149

 . باشدنمي شرط نيز دو اين ميان تمايز بلکه نيست، شرط عنهمضمون و مضمون مال به ضامن علم ضمان عقد در( الف
 . است دو اين ميان تمايز است شرط آنچه بلکه نيست، شرط عنهمضمون و لهمضمون به ضامن علم ضمان عقد در( ب
 . باشدنمي شرط نيز دو اين ميان تمايز بلکه نيست، شرط عنهمضمون و لهمضمون به ضامن علم ضمان عقد در( ج
 . است دو اين ميان تمايز است شرط آنچه بلکه نيست، شرط عنهمضمون و مضمون مال به ضامن علم ضمان عقد در( د
  کند؟مي تکميل را زير يجمله مورد، کدام -150

  «........... لزمه بکارتها فازال باصبعه بکرا افتض من»
( د          مهرالسنا ( ج        مهرالمسمي( ب   نسائها مهر( الف

  قيمتها عشر
  است؟ چگونه متوفي، زمين از زوجه ارث شهيدين، نظربه -151

  مطلقاً بردنمي ارث زمين از زوجه( ب  .بردمي ارث زمين قيمت از حالهمه در زوجه( الف
  مطلقاً بردمي ارث زمين از زوجه( د  . باشد داشته فرزند اگر بردمي ارث زمين از زوجه( ج
 ..........  صورت،دراين. شودمي کشته نيست، دم ولي که قاتلي دست به قصاص از قبل ولي شده صادر مردي قصاص حکم -152

 . دهدمي ديه قاتل( ب     . است حاکم با اختيار( الف
 .شودمي قصاص قاتل( د    . است قبلي دم ولي با اختيار( ج
  است؟ مورثها از يککدام يفريضه ثلث، -153

  مادري خواهران و برادران و حجب عدم درصورت مادر( ب  پدري خواهران و برادران و حاجب وجود درصورت مادر( الف
  مادري خواهران و برادران و حجب عدم درصورت مادر پدر،( د    پدر و حاجب وجود درصورت مادر( ج
  است؟ صحيح مورد کدام موقت، نکاح يدرباره -154

  يشترط لم ا  الزوجا  عن يجوزالعزل ال (الف
  شيء   المهر من يسقط لم الدخول قبل المده بعض وهبها لو( ب
  شيء المهر من يسقط ال الدخول بعد اختيارا   المدة من بشيء لواخلت( ج
  عليه شيء   فال الدخول قبل المدة وهبها لو( د
  شود؟مي ثابت يمين و شاهد به مورد، کدام -155

 الموجباااا  الجناياااا ( ج  النساء عيوب (ب    الرجعا ( الف

  الطالق( د  للدي 
  نيست؟ شهادت قبول از مانع مورد، کدام -156

( د          التبّرع( ج           السهو کثرة( ب        الدينيا  العداوة( الف
  الدنيويا  العداوة

 ..........  رجع الدخول قبل طلقّها ثم منه ازيد او بدونه المهر عن اعتاضت لو -157
  المسمي بنصف( د   بالمسمي( ج   بالعوض( ب   العوض بنصف( الف
  است؟ مورد کدام تعريف «محارب غير کونه مع يهرب و جهرا   المال يأخذ هوالذي» عبارت -158

 مختلس( د   مستلب( ج   لصّ( ب   محتال( الف
  است؟ اثبات قابل مطلقا  مورد، کدام با ،«الشهود تزوير» -159
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 عاالاام( د     المنکر يمين( ج   اقرارهما( ب   غيرهما شهادة( الف

  بالتزوير الحاکم
  ؟المغصوب مال في الحاصلـة الزيادة في الخطأ هو ما -160

يمااه زادت لو( ب   الغاصب مال من فهو عينا   الزيادة کانت ا ( الف  ق

  له شيء فال الغاصب بفعل المغصوب
بل لم ا ( د  عليه شيء فال الغاصب بفعل المغصوب قيما  زادت لو( ج  العين يق

  المالک مال من فهو الفصل

 (ره) حیدری عالمه استنباط اصول: فقه اصول
  است؟ صحيح شرعيه، حقيقت خصوص در مورد، کدام -161

 شاارعيااااا  معاني في االلفاظ تلک اسااتعمل الشااارع ا ّ  بمعني ثبوتها الحق( الف

  بقرينه -االمر بادي -مجازا   اللغويا  للمعاني مناسبا 
  الموضوعات في للشارع مداخلا  ال الّنه ثبوتها عدم الحق( ب
 مخترعه لمعاني ابتداء   االلفاظ تلک اسااتعمل الشااارع ا ّ  بمعني ثبوتها الحق( ج

  حقيقيا   وضعا  
 مناسب   شرعيااا  معاني في االلفاظ تلک استعمل الشارع ا ّ  بمعني ثبوتها الحق( د

  حقيق    اللغويه للمعاني
  است؟ اعم به قول ثمرات از مورد، کدام -162

  لعبادة شيء   جزئيا  في شک اذا فيما البرائا  اصل الي الرجوع( الف
 واردا   االطالق ذلک کا  ا  العباده السااام العرفي اللفظي االطالق الي الرجوع( ب

  البيا  مورد
ا  او االحتياط اصل الي الرجوع( ج ا ، في شک اذا فيما البرائ  لعبادة شيء جزئي

  شرطتيا  او
  لعباده شيء   شرطيه في شک اذا فيما االحتياط اصل الي الرجوع( د
  است؟ چگونه «لغوي قول حجيت» استنباط، اصول کتاب مصنف نظر از -163

 . نيست اطمينان و وثوق افاده به مشروط اما است، خبره اهل به رجوع باب از( الف
 . است اطمينان حصول به مشروط و تعبدي( ب
 . نيست شرطي هيچ به مشروط و است معتبر ظنون از( ج
 . است اطمينان و وثوق به مشروط و خبره اهل به رجوع باب از( د
  دارد؟ حکمي چه است، مشتبه مصداقي لحاظ به خاص که موردي در عام عموم به تمسک -164

 . است جايز لفظي مخصص در( ب   . نيست جايز لبّي و لفظي مخصص در( الف
 . است جايز لبّي و لفظي مخصص در( د    . نيست جايز لفظي مخصص در( ج
  است؟ صحيح مورد کدام بنابراين،. است شرط مورد اتحاد دليل، دو بين تعارض تحقق براي -165

 . نيست تعارضي محکوم و حاکم بين( الف
 . دارد وجود تعارض مورودعليه و وارد بين نيز و محکوم و حاکم بين( ب
 . نيست تعارضي وجه من خاص و عام بين( ج
 .دارد وجود تعارض مورودعليه و وارد بين( د
 واژه مورد در توضيح کدام مشتق، بحث به توجه با. «الظالمين عهدي الينال»: است فرموده قرآن در امامت مسأله در خداوند -166

  است؟ صحيح ،«ظالم»
 . است مجاز کرده، ظلم قبالً که شخصي مورد در ظالم لفظ استعمال( الف
ستعمال( ب سي مورد در ظالم لفظ ا شته در که ک صي مورد در و مجاز شده، ظلم مرتکب گذ ضردرحال که شخ  شود،مي ظلم مرتکب حا

 . است حقيقت
 . باشد کرده ظلم گذشته در يا باشد مشغول ظلم به حاضردرحال خواه است، حقيقت ظلم مرتکب مورد در ظالم لفظ استعمال( ج
 . است حقيقت کند،مي ظلم حاضردرحال که شخصي مورد در ظالم لفظ استعمال( د
 ايران مقيم خارجه اتباع قانون، همين 7 ماده موجببه و بود خواهند ايران قوانين مطيع... ايران سکنه يکليه. م.ق 5 ماده طبق -167

 به نسبت شخصيه احوال مفهوم شمول درخصوص اگر حال. بود خواهند خود متبوع دولت قوانين مطيع شخصيه احوال حيث از

  بود؟ خواهد قانون کدام مشمول بيگانه وصيت باشيم، داشته ترديد بيگانگان وصيت
  قانون اجمال دليلبه دادگاه مقر قانون عنوانبه ايران قانون( ب    بيگانه متبوع دولت قانون( الف

 .  م.ق 5 ماده استناد به ايران قانون( د  دادرس انتخاب به بيگانه متبوع دولت با ايران قانون( ج
  است؟ صحيح آن، بر مترتب نتايج و نفساني حالت يک عنوانبه ،«قطع» درخصوص مورد، کدام -168



 

 

 

 95تا  93  سال های های قضاوت آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 . است عقاب مستحق اکثر، نظر طبق منجري( الف
 . کند عمل آن طبق تواندنمي کند، پيدا قطع حکمي به عقل، طريق از قاطع اگر( ب
 . است شارع تأييد و جعل نيازمند آن حجيت بلکه نيست، حجت نفسهفي قطع( ج
 . است حجت باشد، نشده کشف وي بر آن خالف که مادام قطاع قطع( د
  است؟ صحيح ،(ره) حيدري عالمه نظر طبق مخصص، مورد در فحص از قبل عام به عمل درخصوص مورد، کدام -169

 . است جايز فحص از قبل عام به عمل( الف
 . نيست جايز کتاب در لکن است جايز سنت در فحص، از قبل عام به عمل( ب
 . نيست جايز سنت در لکن است جايز کتاب در فحص، از قبل عام به عمل( ج
 . نيست جايز فحص از قبل عام به عمل( د
 اشکال کدام واحد، خبر حجيت بر «تعلمون ال کنتم إن الذکر أهل فاسألوا» شريفه آيه به استدالل بر استنباط، اصول مؤلف نظربه -170

  است؟ وارد
 . شودنمي واحد خبر شامل و هستند السالمعليهم ائمه خصوص ذکر، اهل از مراد( الف
 . دارد اجمال آيه، در «الذکر اهل»( ب
 . نيست واحد خبر قبول شرايط بيان مقام در( ج
 ها آن غير نه است کتاب اهل خصوص ذکر، اهل از مراد( د
 ..........  شيء به امر -171

 . است عام ضدّ از نهي مقتضي عبادات در فقط( ب   . است عام ضدّ از نهي مقتضي فقط( الف
 . است خاص ضدّ از نهي مقتضي فقط( د   خاص ضدّ نه است عام ضدّ از نهي مقتضي نه( ج
  است؟ واجب داللت، کدام با واجب، يمقدمه -172

  مطابقي داللت( د        تضمني داللت( ج   عقل حکم( ب   التزامي داللت( الف
  است؟ مطلق واجب تعريف مورد، کدام -173

 . نيست آن مقدمات وجود بر متوقف آن وجوب( الف
 . نيست واجب مکلّف بر مطلقاً آن تحصيل که است مقدماتي وجود به مشروط آن وجوب( ب
 . است واجب مکلّف بر آن تحصيل که است مقدماتي وجود به مشروط آن وجوب( ج
 . دارد اطالق مکلّف بودن مرد يا زن حيث از آن وجوب( د
  شود؟مي جاري استصحاب وضعيه، احکام در موجود رافعيت در شک هنگام به آيا -174

 . حکمي چه و باشد موضوعي شبهه چه خير،( ب   .باشد حکمي شبهه اگر آري،( الف
 . باشد موضوعي شبهه اگر آري،( د  . حکمي چه و باشد موضوعي شبهه چه آري،( ج
 ذبح يواسطهبه آن گوشت آيا که کنيممي شک. است شده شرعي ذبح است، گوشت حالل دانيمنمي که را سمور مانند حيواني -175

  اصل؟ کدام استناد به و است کدام حکم. خير يا شودمي حالل صحيح،
 احتياط - حرام( د   استصحاب - حالل( ج تذکيه عدم - حرام( ب برائت - حالل( الف

  کند؟مي کفايت تکليف انجام در آيا دارد؟ حکمي چه «اجمالي امتثال» تعبدي تکاليف در -176
ستبه امکان اگر( الف صيلي علم آوردند شته وجود تف شد، ندا  با و نبوده تکرار نيازمند که کندمي کفايت موردي در تنها اجمالي امتثال با

 . باشد آن محتمالت جميع اتيان
 . شود محقق عمل تکرار با اجمالي امتثال که کندمي کفايت درصورتي تنها باشد، نداشته وجود تفصيلي علم آوردندستبه امکان اگر( ب
ستبه امکان اگر( ج صيلي علم آوردند شته وجود تف شد، دا شد، عمل تکرار نيازمند اجمالي امتثال چنانچه با  را اجمالي امتثال فقها اکثر با

 . دانندمي کافي
 کافي را اجمالي امتثال فقها اکثر باشد، عمل تکرار نيازمند اجمالي امتثال چنانچه باشد، داشته وجود تفصيلي علم آوردندستبه امکان اگر( د

 . دانندنمي
  است؟ شده واقع محذوف رفع، حديث در چيزي چه ،(ره) حيدري مرحوم نظر مطابق -177

  آثار مطلق( د                 مخصوص اثر( ج                  مؤاخذه( ب            حکم( الف
  چيست؟ نص اجمال مورد در تحريميه يشبهه در اخباريون و اصوليون نظر -178

 . هستند برائت به قائل اخباريون و احتياط به قائل اصوليون( ب   .هستند برائت اجراي به قائل گروه، هردو( الف
 . هستند احتياط اجراي به قائل گروه، هردو( د  .کنندمي جاري را احتياط اخباريون و برائت اصوليون( ج
  است؟ صحيح مورد کدام ،(ره) حيدري عالمه نظر طبق شود، واقع عام چند از بعد استثنا کهدرصورتي -179

 . است کل به رجوع و اخير به رجوع بين لفظي مشترک( ب   .کندمي رجوع اخير يجمله به فقط استثنا( الف



 

 

 

 95تا  93  سال های های قضاوت آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 .کندمي رجوع جمالت يهمه به استثنا( د   .است کل به رجوع و اخير به رجوع بين معنوي مشترک( ج
  است؟ باب کدام از عقلي، برائت اصل بر اماره تقدم -180

 تخصص( د      حکومت( ج   ورود( ب   تخصيص( الف

 1394 سال قضاوت آزمون سؤاالت
 حقوق اساسی

  است؟ روابط کدام بخش انتظام اساسي، حقوق -1
  وعدالت قدرت( ب    وعدالت آزادي( الف

 افراد حقوق و آزادي قلمرو و قدرت اعمال( د    وعدالت هاحق قلمرو( ج
  است؟ مورد کدام قضائي استقالل عمده غايت -2

 قضاء امر برتر منزلت رعايت( ب  افراد بنيادين وحقوق طرفيبي تضمين( الف
 قضائي مراتب سلسله اصل رعايت( د   سياسي برامور قضائي امر برتري( ج

  است؟ نقض قابل کدام در افراد، خصوصي حريم حق -3
  ضرورت برحسب( ب    مصلحت درصورت( الف

 نيست نقض قابل عنوان هيچبه( د    قانون موجببه( ج
  دارد؟ رهبري مقام با حقوقي تعامل چه نظام، مصلحت تشخيص مجمع -4

 فقيه ولي گذاريقانون وظايف ومکمل گذاريقانون شبه نهاد( الف
 رهبري مقام مهم سياسي تصميمات اجرايي نهاد صرفاً( ب
 فقيه يمطلقه واليت ينظريه چارچوب در مشورتي نهاد( ج
 انتشار دستور و امضا جهت رهبري مقام به هاآن يارائه و نظام کلي هايسياست کنندهتصويب( د

  شود؟مي استيضاح چگونه کشور رئيس پارلماني، نيمه رياستي نيمه دررژيم -5
 دوم مجلس مطلق اکثريت وحکم اول مجلس نمايندگان دوسوم پيشنهاد به( الف
 عمومي رفراندوم و مجلس هردو رؤساي پيشنهاد به( ب
 کشور قضائي عاليديوان موافقت با( ج
 .نيست استيضاح قابل( د

 در قضات، غير استخدامي و اداري مالي، امور درخصوص قضائيه قوه رئيس طرف از شده تفويض اختيارات بابت دادگستري وزير -6

 باشد؟مي پاسخگو نهاد کدام برابر
 قضائيه يقوه رئيس( ب   اسالمي شوراي مجلس( الف

 جمهوررئيس و مجلس نمايندگان( د   جمهورورئيس مجلس رئيس( ج
  شوند؟ اعزام قضائي مقامات نزد رسيدگي جهت بايد شدهبازداشت افراد مدت چه ظرف حداکثر -7

  روز 5( د  ساعت 24( ج هفته يک( ب  ساعت 72( الف
  است؟ نهاد کدام قاضي عدالت شرط دادن دست از ادعاي به رسيدگي صالح مرجع -8

 کشور کل دادستان( ب  قضات صالحيت به رسيدگي عالي دادگاه( الف
 کشور عاليديوان( د  قضات انتظامي تجديدنظر عالي دادگاه( ج

  است؟ امر کدام مؤيد مجلس به قضائي اليحه وارسال قوانين وضع در قضائيه يقوه همکاري -9
  قوا نسبي تفکيک( ب    قوا وظايف اختالط( الف

 قوا افقي تفکيک( د    حاکم قواي عرضيهم( ج
  است؟ شده انگاريجرم قانوني سند کدام در سياسي جرم -10

 مجلس عادي قانون( ب           نظام مصلحت تشخيص مجمع يمصوبه( الف
 اساسي قانون( د             مجلس ارگانيک قانون( ج

  است؟ صحيح هاآن صالحيت تعيين و هادادگاه تشکيل درخصوص مورد کدام -11
 است قانون حکم به منوط مورد درهردو( الف
 است قضائيه قوه رئيس اختيار در مورد درهردو( ب
 است قانون با ودومي قضائيه قوه رئيس تصميم به منوط اولي( ج
 است قانون به منوط دومي و استان دادگستري رئيس دراختيار اولي( د
  است؟ صحيح ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 29 اصل در مندرج اجتماعي تأمين از برخورداري درخصوص مورد کدام -12
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 است دولت وظايف و همگاني حق( ب   شودنمي محسوب همگاني حق( الف
 شودنمي محسوب دولت يوظيفه ولي است همگاني حق( د  است ومردم دولت مشترک يوظيفه( ج
  است؟ مقام کدام يبرعهده جديد جمهوررئيس تعيين تا وي وظايف جمهور،رئيس استعفاي درصورت -13

   مقننه يقوه رئيس( ب    وزيران هيئت( الف
 رهبري موافقت با جمهوررئيس اول معاون( د   جمهوررئيس اول معاون( ج
  است؟ صحيح( مسلح نيروهاي قضائي سازمان) نظامي هايودادگاه هادادسرا درخصوص مورد، کدام -14

 .کنندمي فعاليت قوا کل يفرمانده نظر زير و نيستند وابسته تشکيالتي حيث از کشور قواي از يکهيچبه( الف
 .کنندمي فعاليت قوا کل يفرمانده نظر زير اما هستند، مسلح نيروهاي وپشتيباني دفاع وزارت به وابسته( ب
 .هستند قوه اين به مربوط اصول ومشمول شده محسوب کشور يقضائيه يقوه از بخشي( ج
 .هستند قوه اين به مربوط اصول ومشمول شده محسوب کشور يمجريه يقوه از بخشي( د
  است؟ صحيح مرزي خطوط در تغيير درخصوص مورد کدام -15

 .است مجاز خاص شرايط رعايت با جزيي، درمورد فقط( الف
 .است جايز اسالمي شوراي مجلس تصويب با درهرصورت( ب
 .است ممنوع مطلقاً( ج
 .است جايز مطلقاً( د
 

 مدنی حقوق
  است؟ صحيح کندمي تسليم متعهدله رابه غير مال عهد، به وفاي درمقام که کسي درخصوص مورد کدام -16

 .نمايد مسترد را آن تواندمي است نداشته تأديه در اذن و بوده او يد در قانوني مجوز بدون غير مال کند ثابت اگر( الف
 .نمايد مسترد را آن تواندمي باشد داشته تأديه در اذن اينکه بدون بوده او يد در قانوني مجوز با غير مال کند ثابت اگر( ب
 .است بوده غير مال کند ثابت که نمايد مسترد را آن تواندمي درصورتي( ج
 .نمايد مسترد را آن تواندنمي( د
  دارد؟ حکمي چه ترتيببه مردد و مجهول کلي، عين ياجاره -17

 باطل - باطل - باطل( ب     باطل - باطل - صحيح( الف
  صحيح - صحيح - صحيح( د     صحيح - باطل - صحيح( ج
 اين در خيارات يکافه. است مربع متر 450 که شودمي مشخص بعدا ولي است، شده فروخته مربع متر 500 داشتن شرط به ملکي -18

 است؟ صحيح مورد کدام. است شده اسقاط معامله
 يکافه اسقاطِ عبارتِ صورت،ودراين کند فسخ را معامله صفت شرطِ از تخلف علتِبه تواندمي فاحش، ضرر اثبات درصورت خريدار( الف

 .شودنمي مورد اين شامل خيارات
 .شودمي هم مورد اين شامل خيارات يکافه اسقاط عبارت و کند فسخ را معامله صفت، شرط از تخلف علتبه تواندنمي خريدار( ب
 .شودنمي مورد اين شامل خيارات کافه اسقاط عبارت و دارد صفت شرط از تخلف خيار خريدار( ج
 .شودنمي مورد اين شامل خيارات کافه اسقاط عبارت و دارد نتيجه شرط از تخلف خيار خريدار( د
 دارد؟ حکمي چه شوند داده تحويل بعد ماه يک هردو که شرط اين با معين اتومبيل دستگاه يک به معين زمين قطعه يک فروش -19

 .است وصحيح بوده کالي به کالي بيع( ب   .است وباطل بوده کالي به کالي بيع( الف
 .است صحيح بيع( د     .است ابطال قابل بيع( ج
  است؟ صحيح دارد ارتفاق حق ديگري ملک در که کسي درخصوص مورد کدام -20

 .کندمي پيدا کاهش متعارف ميزان به وي حق تقسيم از بعد و بشود ملک تقسيم از مانع تواندنمي( الف
 .ماندمي باقي خود حال به مزبور حق تقسيم، از بعد ولي بشود ملک تقسيم از مانع تواندنمي( ب
 .رودمي بين از وي حق تقسيم از بعد و بشود ملک تقسيم از مانع تواندنمي( ج
 .بشود ملک تقسيم مانع تواندمي( د
  دارد؟ برمعامالت اثري چه شفعه به اخذ -21

 .هستند صحيح معامالت بقيه و کندمي باطل باشد کرده شفعه به اخذ از بعد مشتري که را ايمعامله هر( الف
 .کندمي باطل باشد کرده شفعه مورد به نسبت بيع عقد از وبعد شفعه به اخذ از قبل مشتري که را ايمعامله هر( ب
 .کندمي ابطال قابل را معامالت يهمه( ج
 .کندمي باطل را معامالت يهمه( د
  دارد؟ اقرار بر اثري چه اقرار، سبب در مقرله و مقر اختالف -22

 .کنند رجوع آن از توانندمي بعداً مقرله يا مقر ولي است، صحيح اقرار( الف
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 .کند رجوع ازآن تواندمي بعداً مقر ولي است، صحيح اقرار( ب
 .نيست اقرار صحت مانع( ج
 .اقراراست صحت مانع( د
 مرا تلويزيون هم او داردمي اظهار هم وخريدار کندمي خريدار از را تومان ميليون يک مبلغ به موبايل ثمن يمطالبه فروشنده، -23

 کدام باشند، داشته قبول را يکديگر ادعاي نفر هردو اگر. دهدنمي پس و برده من ياجازه بدون است تومان ميليون دو آن قيمت که

 است؟ صحيح مورد
 .شودنمي حاصل تهاتر( الف
 .شودمي حاصل تهاتر است، يکي دين دو جنس چون( ب
 .شودمي حاصل تهاتر ولي است، متفاوت آن سبب هرچند( ج
 .است شرط دين ميزان در تساوي تهاتر در چون شود،نمي حاصل تهاتر( د
 ظرف موجر. کند رنگ را هااتاق هفته يک ظرف است مکلف موجر که شده شرط مستأجر نفع به مسکوني، ملک اجاره قرارداد در -24

 است؟ صحيح مورد کدام. است نکرده اقدام مقرر مدت
 .بخواهد تعهد اجراي به را موجر الزام تواندمي و ندارد فسخ حق مستأجر شده، تخلف فعل شرط از چون( الف
 .باشد خواسته تعهد انجام به را موجر الزام ابتدا که کند فسخ را قرارداد تواندمي درصورتي مستأجر( ب
 .است شده تخلف صفت شرط از چون دارد، فسخ حق مستأجر( ج
 .است شده تخلف فعل شرط از چون دارد، فسخ حق مستأجر( د
 کدام وکالتي چنين حکم. است کرده وکيل را ديگري شخص متولي.  کندمي موقوفه متولي را «الف» شخص و وقف را ملکي واقف -25

 است؟
 .است صحيح االصول علي متولي اقدام( ب   .است باطل توليت در وکالت( الف

 .است صحيح باشد داده متولي به حقي چنين صراحتاً واقف اگر( د  .دارد را توليت تفويض حق فقط متولي( ج
 مورد کدام. است معيوب تلويزيون که شودمي مشخص سپس. فروشدمي جواد به است خريده کريم از که را تلويزيوني حميد -26

 است؟ صحيح
 .کند فسخ را کريم با خود عقد تواندمي عيب خيار لحاظ به حميد( الف
 .شودمي ساقط کال حميد حقوق جواد، به تلويزيون فروش با( ب
 .ندارد وي فسخ حق در تأثيري حميد توسط تلويزيون فروش( ج
 .کند فسخ را کريم با خود عقد تواندنمي حميد( د
 کدام مستحق وي. کندمي فسخ را نکاح عقد زوجه، نزديکي، از بعد. است شده تعيين تومان ميليون 50 مهريه نکاح، درعقد -27

 است؟ مهريه
 مهرالمثل( د  مهرالمتعه( ج   مهرالمسمي نصف( ب  مهرالمسمي( الف

 شود؟مي اقامه شرايط کدام با و اشخاصي چه توسط ترتيببه «نسب نفي» و «ولد نفي» دعوي -28
 قانوني مقرر مهلت در و نفعذي شخص هر توسط هردو،( الف
 زماني محدوديت بدون طفل، ظاهري پدر و طفل مادر شوهر توسط هردو،( ب
سط اولي،( ج سط دومي، و قانوني مقرر مهلت در طفل ظاهري پدر و طفل مادر شوهر تو سبت نفعذي شخص هر تو  يا کبير شخص به ن

 زماني محدوديت بدون صغير
سط اولي،( د سط دومي، و زماني محدوديت بدون طفل ظاهري پدر و طفل مادر شوهر تو سبت نفعذي شخص هر تو  يا کبير شخص به ن

 قانوني مقرر مهلت در صغير،
  است؟ چگونه خود طبيعي پدر خانوادگي نام از نامشروع فرزند ياستفاده -29

 کند استفاده خود طبيعي پدر خانوادگي نام از تواندنمي بنابراين شود،نمي پدر به ملحق او چون( الف
 بگيرد شناسنامه خود خانوادگي نام با او، براي است مکلف پدرطبيعي( ب
 شودمي تعيين خانوادگي نام دادگاه، حکم با موارد، گونهاين در( ج
 کندمي استفاده مادر خانوادگي نام از وي، براي طبيعي پدر( د
  دارد؟ حکمي چه کند، پيدا تسلط برمال خود اينکه بدون کند، منع خود مال در تصرف از را مالک شخصي هرگاه -30

 است ضامن درهرحال و شودمي محسوب غاصب( الف
 است ضامن تسبيب، يا اتالف درصورت و است غاصب حکم در( ب
 است ضامن تسبيب يا اتالف درصورت و شودمي محسوب غاصب( ج
 است ضامن تسبيب يا اتالف درصورت ليکن شودنمي محسوب غاصب( د
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  است؟ چيزي چه مستحق عامل بيابد، را داروها از قلم چند تنها او و بدهد عامل به را کمياب داروهاي از اينسخه جاعل اگر -31
 .است خود عمل المثلاجرت مستحق اما نيست جعل مستحق( الف
 .بود خواهد المسمياجرت مستحق داده انجام که اجزايي نسبت به( ب
 .است نکرده پيدا را داروها تمام زيرا نيست چيزي هيچ مستحق( ج
 .کرد تجزيه را جعاله تواننمي زيرا است جعل تمام مستحق( د
 نحو چه به گروه هر بين ترکه تقسيم باشد «ابويني يخاله و دايي» و «امي يخاله و دايي» گروه دو به منحصر متولي ورثه اگر -32

 است؟
 .کنندمي تقسيم خود ميان بالسويه را ارث درهرگروه،( الف
 .برندنمي ارث هاوامي کرده تقسيم خود بين را ارث يکليه هاابويني( ب
 .کنندمي ارث تقسيم بالسويه هاوامي اناث برابر دو ذکور قاعده طبق هاابويني( ج
 .کنندمي ارث تقسيم بالسويه هاابويني و اناث برابر دو ذکور يقاعده طبق هاامي( د
 چه عقدي چنين دهد قرار وي اختيار در را سرمايه و نمايد منعقد مضاربه عقد ديگري با مالک ياجازه بدون مضارب هرگاه -33

 داشت؟ خواهد وضعيتي
 ابطال قابل( د   غيرنافذ( ج   باطل( ب   صحيح( الف

 چنين. است کافي مزارع براي زمين داشتن نگه آباد تنها و باشد او به متعلق محصول تمام که کندمي شرط عامل مزارعه، درعقد -34

 دارد؟ صورتي چه عقدي و شرط
 .است صحيح شرط ولي است، باطل عقد( ب   .است صحيح شرط و عقد( الف

 .است صحيح عقد ولي است، باطل شرط( د   .است باطل شرط و عقد( ج
  است؟ پذيرامکان تقسيم به شرکا الزام ،(مهايات) مشترک منافع تقسيم درمورد آيا -35

 .است ممکن غيرمنقول اموال در تنها( الف
 .است ممکن شرکا اکثريت رضايت با تنها( ب
 .نيست پذيرامکان الزام مهايات، مورد در بنابراين باشد، عين موضوع که است ممکن جايي در صرفاً تقسيم به الزام( ج
 .است بالمانع باشد، ازضررضروري جلوگيري براي منافع تقسيم و نبوده تقسيم قابل مشترک عين اگر تنها( د
  چيست؟ در «معامله بطالن از ناشي يدعوا صلح» و «باطل يمعامله بر مبتني صلح» بين تفاوت -36

 صورت حقوقي تنازعات حل مقام در که است معتبري صلح دومي کهدرحالي شودمي باطل نيز صلح معامله، بطالن اثبات با اولي، در( الف
 .گيردمي

 .شود واقع نيز دادگاه از خارج است ممکن دومي کهدرحالي است دادگاه در وقوع به منوط اولي اعتبار( ب
 .است دعوا به اقرار بر مبتني صلح دومي کهدرحالي است معامله بطالن از حاصل اختالف حل مقام در اولي( ج
 .دارد مجاني و غيرمعوض ماهيتي دومي کهدرحالي است معوض صلح ماهيتي نظر از اولي( د
 معلوم هبه انعقاد از بعد. کند تمليک او به را خود ويالي نيز بابک اينکه به مشروط نمايدمي هبه بابک به را خود خودروي هوشنگ -37

 است؟ صحيح مورد کدام. است شده تخريب ويال دريا، آب طغيان يواسطهبه شودمي
 .است هبه ذات مقتضاي بودن، مجاني کهحاليدر شود،مي معوض هبه شرط، اين يواسطهبه زيرا است، باطل هبه( الف
 .است باطل عقد عوضين از يکي فقدان يواسطهبه معوض عقود بر حاکم ضوابط بر مبتني و است معوض هبه اين( ب
 .کندمي معوض را آن ماهيت عقد ضمن شرط ولي دارد مجاني ماهيتي هبه هرچند زيرا است صحيح عقد( ج
 . کند مطالبه را شده تخريب ويالي «قيمت» بدل شرط اجراي شدن ممتنع دليلبه تواندمي هوشنگ( د
  است؟ صحيح مورد کدام له،مضمون سوي از «او به طلب يهبه» و «ضامن يذمه ابراي» ماهيت بين تفاوت درخصوص -38

 .ندارد را عنهمضمون به رجوع امکان او و رفته بين از ضامن مسئوليت صورت، هردو در( الف
 هبه در و عنهمضييمون بدهي ميزان به صييرفاً ابرا در که تفاوت اين با دارد، وجود فرض هردو در عنهمضييمون به ضييامن رجوع امکان( ب

 .دارد وجود رجوع امکان دين مقدار از بيش ميزاني به حتي طلب،
ضمون به رجوع به قادر ضامن شود، ابرا ذمه اگر( ج ست عنهم سطهبه طلب يهبه اما ني سئوليت الذمهمافي مالکيت يوا  مقابل در را او م

 .آوردمي فراهم را عنهمضمون به ضامن رجوع امکان و برده بين از لهمضمون
ست ممکن ضامن به طلب يهبه و ابرا اگرچه( د سطهبه اما ا  مجدد رجوع امکان «ذمه نقل بر مبتني» مدني قانون در ضمان ماهيت يوا

 .بود خواهد لهمضمون مقابل در او برائت موجب ضامن ذمه ابرا تنها حالدرعين. داشت نخواهد وجود عنهمضمون به ضامن
واسطهبه خريدار اما کرده مزبور يخانه فروش به اقدام  وصيت، از بعد محمد. نمايدمي وصيت خواهرش نفع به را اشخانه محمد -39

 صحيح مورد کدام وصيت از رجوع مورد در فرض، اين در. آيدمي در محمد ملکيت به مجددا خانه و نمايدمي فسخ را بيع غبن خيار ي

 است؟
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 و فسخ يواسطهبه صورتدرغيراين ندارد اعتبار وصيت و شده محقق رجوع باشد، آگاه وصيت وقوع به نسبت بيع هنگام محمد اگر( الف
 .شودمي معتبر وصيت مبيع، استرداد

سقاط را خود رجوع حق وصيت زمان در محمد اگر( ب  وصيت نتيجه در. نيست معتبر و شده محسوب غير مال فروش بيع، باشد، کرده ا
 .شودمي قلمداد معتبر

 .نمايد مطالبه وراث از را بهموصي تسليم به الزام او، فوت از بعد تواندمي محمد خواهر و است معتبر وصيت بيع، شدن فسخ يواسطهبه( ج
 .بود خواهد اعتباربي وصيت و کرده رجوع وصيت از محمد بيع، و وصيت موضوع بودن معين عين يواسطهبه( د
  است؟ کدام تفليس خيار اعمال شرايط -40

 .باشد معين عين معامله ثمن است ضروري حال،درعين. نيست دادگاه سوي از افالس حکم صدور به منوط( الف
 .باشد کرده اعالم «مفلّس» را مشتري دادگاه و باشد نشده پرداخت و بوده کلي معامله ثمن است ضروري خيار اعمال براي( ب
صفيه مدير طرفيت به توافق اجراي ورشکستگي حکم صدور با بنابراين،. شودمي اجرا افالس احراز مورد در تنها تفليس خيار( ج  صورت ت

 .ندارد وجود فروشنده براي فسخ امکان و گيردمي
 بايع اگر لذا شود عاجز ثمن پرداخت از مشتري صرفاً است ضروري آن اجراي براي همچنين. شودمي اعمال بيع عقد در تنها خيار اين( د

 .نيست ممکن تفليس خيار به استناد باشد، نداشته را مبيع تسليم امکان
 اجاره قرارداد حکم کند، فوت سال 10 از پس و دهد اجاره وقف يصرفه يمالحظه با سال 20 مدت به را موقوفه مال متولي، اگر -41

 چيست؟
 .است باطل باقيمانده، مدت به نسبت( ب    .است صحيح( الف

 .است جديد متولي تنفيذ به منوط باقيمانده، مدت به نسبت( د  .شودمي منحل مدت، يباقيمانده به نسبت( ج
 از قبل اگر. کند منتقل خود نام به رسمي اسناد دفتر در را ملک تا دهدمي بالعزل وکالت خريدار به فروشنده بيع، عقد ضمن در -42

 دارد؟ فوق وکالت اعتبار بر تأثيري چه کند، فوت موکل وکالت، اجراي
 .رودنمي بين از موکل فوت با و شودمي الزم, الزم عقد ضمن در وکالت( الف
 .است ورثه تنفيذ به منوط و بوده غيرنافذ شده ياد وکالت( ب
 .رودنمي بين از طرفين فوت با بالعزل وکالت( ج
 .شودمي منفسخ وکالت( د
  است؟ چگونه مغصوب مال منافع به نسبت غاصبين مسئوليت و ضمان -43

 .است خود تصرف زمان منافع ضامن صرفاً غاصبين از هريک( الف
 .است خود ماقبل و خود تصرف زمان ضامن غاصبين از هريک( ب
 .است ضامن خود مابعد و خود تصرف منافع ياندازه به غاصبين از هريک( ج
 .است ضامن مغضوبه، مال يشده فوت منافع تمام به نسبت غاصبين از يک هر( د
  است؟ چگونه آن منافع و عين درخصوص است کرده دريافت حق غير من را مالي که کسي مسئوليت و ضمان -44

ستحقاق عدم به عالم اگر( الف شد خود ا ست، آن منافع و عين ضامن با سبت صورت،درغيراين ا  مستوفات منافع ضامن صرفاً منافع، به ن
 .است

 .ندارد مسئوليتي منافع به نسبت ولي است عين ضامن باشد جاهل خود استحقاق عدم مورد در اگر( ب
 .است آن منافع و عين ضامن باشد خود استحقاق عالم کهدرصورتي( ج
 .است آن منافع و عين ضامن( د
  است؟ صحيح غير مال فضولي ياداره درخصوص مورد کدام -45

ضولي مدير( الف ست کرده که مخارجي دريافت براي تواندمي درصورتي ف صد به که کند رجوع مالک به ا  کرده اقدام او ياري و احسان ق
 .باشد

 .متعارف انساني رفتار نه است مدير اعتقاد است بوده الزم ضرر دفع براي که کاري شناسايي معيار( ب
 .دهد ادامه است کرده آغاز که را کاري دارد وظيفه فضولي مدير( ج
 .است ضروري مالک غيبتِ غير، مال فضولي ياداره در( د

 تجارت حقوق
 مبناي بر دادگاه صالحيت معيار است غيرتاجر ديگر طرف و تاجر آن طرف يک که باشد ايمعامله از ناشي دعوا کهدرصورتي -46

 است؟ کدام «بازرگاني دعواي»
 .باشد تجاري خوانده به نسبت معامله( ب   .باشد تجاري خواهان به نسبت معامله( الف

 .باشد تجاري معامله هدف( د    .باشد تجاري معامله موضوع( ج
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 نگهداري ونقلحمل يمؤسسه انبار در فرستنده به اطالع و گيرنده توسط آن قبول عدم و مقصد به رسيدن از بعد کاال کهدرصورتي -47

 است؟ چگونه ونقل حمل متصدي مسئوليت شود، معيوب و
 .شود ثابت او تقصير اينکه مگر نيست، مسئول و ضامن( الف
 .کند ثابت را خود تقصيريبي اينکه مگر است، مسئول و ضامن( ب
 .است داده انجام را الزم واحتياط مراقبت که کند ثابت اينکه مگر است، مسئول و ضامن( ج
 .است بوده او اراده از خارج عواملي از ناشي کاال تلف يا عيب کند ثابت اينکه مگر است، مسئول و ضامن( د
 دارد؟ حکمي چه ورشکستگي، حکم صدور از وقبل توقف از بعد تاجر توسط معوض صلح يمعامله -48

 صحيح( د     غيرنافذ( ج  باطل( ب  فسخ قابل( الف
  است؟ عمومي مجمع نوع کدام صالحيت در شرکت سهام تبديل درخصوص گيريتصميم سهامي شرکت در -49

 سهام گونهاين يک عالوه به نصف دارندگان موافقت جلب با شرکت العادهفوق( الف
 العادهفوق طوربه عادي( ب
 عادي( ج
 العادهفوق( د
 شرکت، سرمايه درصد سي( الف) آقاي الشرکهسهم و شده تشکيل ريال ميليون صد يک سرمايه با محدود، مسئوليت با شرکتي -50

 گذارد، جايبه خود از نشده پرداخت ديون ريال ميليارد يک و شود ورشکست شرکت کهدرصورتي. است بوده ريال ميليون سي يعني

 است؟ ميزان چه باقيمانده، ديون قبال در شرکت شريک عنوانبه( الف) آقاي مسئوليت
 ريال ميليون سي( د ريال ميليون سيصد( ج  .ندارد مسئوليتي گونههيچ( ب  ريال ميليون سه( الف

 تأمين براي دادگاه، دستور رغم به شرکت. دارد اعتراض شرکت سرمايه اختياري کاهش به نسبت سهامي شرکت يک بستانکار -51

 کند؟مي صادر حکمي چه دادگاه باشد، مؤجل معترض بستانکار طلب اگر. سپاردنمي کافي وثيقه معترض، طلب پرداخت
 .کندمي محکوم دين پرداخت به را شرکت( الف
 .دهدمي سرمايه کاهش عمليات ابطال به حکم( ب
 .دهدمي معترض بستانکار طلب ميزان به شرکت اموال توثيق به حکم( ج
 .دهدمي شرکت سوي از کافي يوثيقه سپردن زمان تا سرمايه کاهش عمليات توقف به حکم( د
 تأديه عدم علتبه برات اگر. دهدمي دهنده انتقال رابه آن ريالي معادل برات يگيرندهانتقال اما است، خارجي پول به برات مبلغ -52

 است؟ چگونه برات يدارنده مطالبه حق ايران، تجارت قانون اساس بر شود، واخواست
سئولين ساير از و داده که را پولي نوع صرفاً برات، يدهندهانتقال از( الف  مطالبه قابل شده، معين برات در که پولي نوع صرفاً برات، م

 .است
 .کند تقويم ريال به را خود يخواسته است الزم اگرچه است، مطالبه قابل شده معين برات در که پولي نوع صرفاً( ب
 .کند مطالبه را آن ريالي معادل يا شده معين برات در که را پولي نوع برات، مسئولين از است مخيّر( ج
 .کند مطالبه شده معين برات در که را پولي نوع برات، يدهندهانتقال از تواندمي( د
  چيست؟ تجاري سند در ضمانت اثر -53

 تجاري سند بعدي دارندگان و فعلي دارنده برابر در خود عنهمضمون با ضامن يذمه اشتغال( الف
 تجاري ورقه شدن تأديه تضمين و تعهد صرف( ب
 ضامن يذمه به عنهمضمون يذمه از دين انتقال( ج
 عنهمضمون يذمه به ضامن يذمه ضم( د
 ندارد؟ را زير اختيارات از يککدام است، شده ظهرنويسي او نفع به تجاري سند که شخصي وکالت منظوربه ظهرنويسي در -54

 .ظهرنويس به رجوع حق جزبه دارد، را تجاري سند يدارنده حقوق يکليه( الف
 .آن توثيق حق جزبه دارد، را تجاري سند يدارنده حقوق يکليه( ب
 غير به تجاري سند واگذاري و انتقال حق( ج
 دعوي ياقامه حق( د
 حق امکان. است شده آن وجه يتأديه به مجبور دارنده، دعوايِ ياقامه از پس هاآن از يکي و شده تجاري سند ضامن نفر چند -55

 است؟ چگونه ضامنين، ساير به او رجوع
 .دارد را ضامنين ساير به رجوع حق کننده،پرداخت درهرحال( الف
 .ندارد را ضامنين ساير به رجوع حق باشد، واحد هاآن عنهمضمون کهدرصورتي( ب
 .است کرده ضمانت او از که دارد را کسي به رجوع حق صرفاً تجاري، سند ضامن( ج
 .دارد را سند ضامنين و امضاکنندگان يهمه به رجوع حق پرداخته، را سند وجه که ضامني باشند، متفاوت هاآن عنهمضمون اگر( د
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  چيست؟ رسيد سر فرارسيدن از پيش سفته، يدارنده حقوق. است شده اعالم ورشکسته ايسفته يکنندهصادر -56
 وصول براي غرما تمام در يا غرما از يک درهر تواندمي دارنده شوند، ورشکسته تجاري سند مسئولين از نفر چند گاههر قانون، مطابق( الف

 .شود داخل خود طلب تمام
 تصفيه مدير به مراجعه با تواندمي تنها سفته يدارنده و شودمي حال ورشکسته تاجر مؤجل قروض صرفاً ورشکستگي، حکم صدور با( ب

 .گيرد قرار ورشکسته غرماي ليست در
 پرداخت نقداً را سفته وجه بخواهد هاآن از و نموده رجوع نيز سفته مسئولين ساير به تواندمي ورشکسته تصفيه مدير به رجوع  برعالوه( ج

 .بدهند تضمين وعده سر در آن يتأديه براي يا نموده
 از پيش و شودنمي حال ضامن تعهد يا دين باشد، شده حال او مؤجل تعهد يا دين اصلي، مديون ورشکستگي يواسطهبه اگر قاعده، مطابق( د

 .دارد را ورشکسته مدير به رجوع حق صرفاً دارنده، سررسيد،
 وجه تواندمي چک يدارنده موجودي، داشتن فرض در آيا. شودمي آگاه و مطلع وي فوت از بانک و نموده فوت چک يکنندهصادر -57

 نمايد؟ وصول و مطالبه عليهمحال بانک از را آن
 .نمود خواهد پرداخت را چک شرايط، ساير احراز با بانک باشد، فوت تاريخ بر مقدّم چک تاريخ کهدرصورتي( الف
 .کرد مطالبه عليهمحال بانک از توانمي اندشده صادر وعده بدون و بوده محل واجد صدور تاريخ در که را هاييچک صرفاً( ب
 .است قضائي حکم به منوط شده ياد چک پرداخت و نموده مسدود را او جاري حساب بانک حساب، صاحب فوت از اطالع با( ج
 صادره هايچک بانک چک، تاريخ از نظر صرف و بود نخواهد شده صادر او توسط که هايي چک پرداخت از مانع حساب، صاحب فوت( د

 .کندمي پرداخت را وي توسط
  دارد؟ مسئوليتي يا تعهد عادي، چک وجه پرداخت در عليهمحال بانک آيا -58

 .کند دعوي ياقامه چک مسئولين ساير و صادرکننده عليه بايد صرفاً دارنده، چک، يتأديه عدم درصورت خير،( الف
 .است آن وجه پرداخت به مکلّف حساب، موجوديِ بودنِکافي فرضِ در اما ندارد، براتي تعهد عادي چک به نسبت( ب
 .است آن وجه پرداخت به مکلّف و داشته براتي تعهد نيز بانک کننده،صادر حسابِ موجوديِ بودنکافي فرضِ در( ج
 .ندارد مسئوليتي و تعهد دارنده، دربرابر نکول درصورت و دارد مسئوليت و تعهد چک، قبول درصورت( د
 فعلي يدارنده حقوق و سند حقوقي وضعيت يابد، انتقال ديگري به دارنده توسط واخواست از پس نشده، تأديه تجاري سند اگر -59

 است؟ چگونه آن،
 .داشت خواهد را دهندهانتقال و اصلي متعهد از تجاري سند يمطالبه حق صرفاً( الف
 .است برخوردار تجاري سند يدارنده حقوق از گيرندهانتقال بوده، معوّض نحوبه تجاري سند انتقال اگر( ب
 .کند دعوي ياقامه سند مسئوليت عليه تواندمي قانوني مهلت در و دارد را سند يدارنده حقوق يکليه گيرندهانتقال( ج
 .است ساده طلب انتقال حدّ در گيرندهانتقال حقوق و رودمي بين از سند از ناشي امتيازات يا براتي حقوق( د
  دارد؟ حکمي چه او جديد وضعيت يابد، انتقال آن کنندگان امضا از يکي به تجاري سند گردش، در اگر -60

 .نمايد منتقل ديگري به را آن مجدداً تواندنمي( الف
 .شودمي بري تجاري سند مسئوليت ساير و او يذمه و شودمي تلقي الذمهمافي مالکيت( ب
 .داشت نخواهد بوده مسئول هاآن برابر در قبل از که اشخاصي از را تجاري سند يمطالبه حقِ( ج
 اقدام ورقه امضاکنندگان تمامي عليه تواندمي سررسيد، در آن يتأديه عدم درصورت و است برخوردار تجاري سند يدارنده حقوق از( د

 .کند
 دارنده برابر در دهنده،برات با خود حقوقي يرابطه به مربوط دفاعيات و ايرادات به برات يکنندهقبول گيربرات کهدرصورتي -61

 چيست؟ قضيه حکم کند، استناد
 .کند استناد است، دهندهبرات با او يرابطه به مربوط که دفاعياتي و ايرادات به تواندنمي نيت حسن با يدارنده برابر در گيربرات( الف
صورتي تنها( ب صف و يافته انتقال برات کهدر  وجود مزبور يرابطه به مربوط دفاعيات و ايرادات طرح امکان شده، محقّق آن تجريدي و

 .ندارد
 برات يدارنده برابر در دهنده،برات و خود مابينفي و مسيييتقيم معامالتي يرابطه به مربوط دفاعيات و ايرادات به تواندمي گيربرات( ج

 .کند استناد
 اسييتناد قابل و طرح قابل دارنده، برابر در مزبور دفاعيات و ايرادات اسييت، نيافته انتقال و نکرده گردش هنوز برات کهدرصييورتي تنها( د

 .است
 از يکي کهدرصورتي. شود صادر مديران از تن دو امضاي به بايد شرکت تجاري اوراق و آورتعهد اسناد شرکت، ياساسنامه مطابق -62

 چيست؟ قضيه حکم کند، صادر شرکت طرف از را چکي تنهاييبه شرکت مديران
 مديري و حساب صاحب شرکت چ،.ص.ق 19 ماده مطابق و نيست، پذيرفته نيت حسن با يدارنده برابر در نماينده اختيار عدم ايراد( الف

 .مسئولند متضامناً کرده، صادر را چک که



 

 

 

 95تا  93  سال های های قضاوت آزمون

 

 

 

 

 

 

 

ساب صاحب شرکت چک، يدارنده برابر در( ب ضامناً کرده، صادر را چک که مديري و ح سئولند مت  جبران براي تواندمي شرکت امّا م
 .کند رجوع مدير به خود خسارت

صورتي صرفاً( ج ضيه اين از چک يدارنده کهدر شته را چک صدور اختيار تنهايي به مزبور مدير که ق ست، بوده آگاه ندا  شرکت ايراد ا
 .است پذيرفته

 .شود معاف تجاري سند از ناشي مسئوليت از نماينده، اختيار فقدان ايراد به استناد با تواندمي شرکت( د
 «ب» آقاي به نسيه صورتبه برنج تن يک مقدار: است شده نوشته «الف» خواهان تجاري دفاتر در تاجر، دو ميانِ دعوايِ  در -63

 خريداري «الف» آقاي از برنج تن يک مقدار که شده نوشته «ب» خوانده تجاري دفاتر در اما. است نشده دريافت آن ثمن و شده فروخته

 چيست؟ قضيه حکم باشد، شده تنظيم مقررات مطابق دفتر، هردو کهدرصورتي. شد پرداخت آن ثمن و
ست ثابت طرفين ميان بيع معامله وقوع( الف  نکند، ارائه معامله ثمن پرداخت بر خود دفتر جزبه دليلي دعوا يخوانده يعني خريدار اگر و ا

 .شودمي صادر خواهان نفع به حکم
ست، ثابت طرفين ميان بيع معامله وقوع( ب  خوانده سوي از ثمن پرداخت عدم بر مبني خود ادعاي بر ديگري دليل بايع خواهان بايد اما ا

 .کند ارائه
 .دهد حکم شود،مي ارائه خواهان سوي از که ديگري مدارک و ادله مطابق بايد دادگاه و ندارند دليليّت کدام هيچ دفاتر تعارض دليلبه( ج
 .شودمي حقيبي به محکوم نکند، ارائه ديگري دليل خواهان اگر و کنندمي ساقط را يکديگر متعارض، دليل دو قاعده، طبق( د
  شود؟مي پذيرفته ورشکسته تاجر طرف از اقدام، کدام -64

 وجه يمطالبه دعواي در ثالث جلب تقاضاي( ب ثالث جلب و ثالث ورود عنوانبه وجه مطالبه دعواي در ورود( الف
 ثالث از وجه يمطالبه درخواست يارائه( د   ثالث عنوانبه وجه يمطالبه دعواي در ورود( ج
 است؟ کدام آن اجراي ضمانت نپردازد، شده معين سررسيد در را ارفاقي قرارداد در مقرر اقساط ورشکسته، تاجر کهدرصورتي -65

 ارفاقي قرارداد انفساخ( ب    ارفاقي قرارداد بطالن( الف
 يهصيادرکنند دادگاه دسيتور و تصيفيه مدير تقاضياي به تاجر حبس امکان( د   ارفاقي قرارداد فسخ امکان( ج

 حکم
 

 مدنی دادرسی آیین
  است؟ ضروري دادرس، توسط دعوا يکننده اقامه سمت احراز مورد، کدام در -66

 شود اقامه حقوقي اشخاص توسط دعوا اگر صرفاً( ب   مالي غير و مالي دعاوي تمام( الف
 .شود اقامه نمايندگي به حقوقي يا حقيقي شخص توسط دعوا( د .کند دعوا ياقامه خواهان از وکالت به وکيل اگر تنها( ج
  چيست؟ خوانده سوي از مالکيت سند يارائه تأثير عدواني، تصرف دعواي در -67

سمي سند چون( الف ست، ر  دفاع پذيرش معني به مالکيت سند يارائه نتيجه در کند، ادعا را آن مفاد مغاير تواندنمي مقابل طرف لذا ا
 .است خوانده

 .کند اثبات را خود تصرف سبق ديگر، يادله با است قادر ديگر طرف البته باشد، خوانده تصرف سبق دليل تواندمي( ب
 .ندارد را خوانده تصرف سبق اثبات توان مالکيت سند زيرا ندارد، تأثيري( ج
 .شودمي او دفاع پذيرش موجب و کرده اثبات را خوانده مالکيت( د
  نيست؟ اعتباري مالي غير دعاوي هايويژگي از مورد کدام -68

 .است تجديدنظر قابل صادره آراي( ب   .نيست الزامي خواسته بهاي تعيين( الف
 .است الزم رشد احراز( د  .است مالي دعاوي يهزينه مطابق رسيدگي يهزينه( ج
  است؟ صحيح ذاتي، صالحيت فاقد مراجع از صادره رأي خصوصدر مورد، کدام -69

 .شودمي اجرا باشد، مالي امور به مرتبط کهدرصورتي تنها( الف
 .ندارد وجود آن اجراي جز ايچاره باشد، نداشته شکايت و اعتراض قابليت کهدرصورتي( ب
 .باشد شده صادر دادگستري غير مراجع و نهادها سوي از که است اعتباربي درصورتي تنها( ج
 .باشد نداشته وجود آن به اعتراض امکان هامهلت شدنسپري يواسطهبه اينکه ولو است باطل مطلقاً( د
  چيست؟ قاضي قانوني تکليف نمايد، مطرح ايراداتي اول يجلسه مهلت از خارج خوانده کهصورتيدر -70

 .است بررسي به موظف نيز دادگاه و نيست آن مجدد طرح از مانع اول يجلسه پايان از بعد ايراد طرح عدم( الف
 .نيست مسموع صورتدرغيراين شود، مطرح جلسه اولين پايان تا که است مؤثر درصورتي تنها ايراد طرح( ب
 قواعد به مربوط ايراد در اما. کندمي رسيييدگي نيز آن به دعوا، ماهيت به رسيييدگي ضييمن در قاضييي آمره، قواعد به مربوط ايراد در( ج

 .داد خواهد پاسخ هاآن به ماهوي رسيدگي از قبل دادگاه مخيره،
ضي آمره، قواعد به مربوط ايراد در( د ست هاآن بررسي به مکلف قا سبت ماهيت، از جداي و ا  مربوط اگر اما. نمايدمي نظر اظهار آن به ن

 .دهدمي پاسخ آن به رأي ضمن در صرفاً باشد، مخيره قواعد به



 

 

 

 95تا  93  سال های های قضاوت آزمون

 

 

 

 

 

 

 

  دارند؟ متقابل دعواي بر تأثيري چه ،«اصلي دعواي استرداد» و «دادخواست استرداد» -71
 .رفت نخواهد بين از متقابل دعواي دادخواست، استرداد با اما شود،مي زائل نيز متقابل دعواي شود، مسترد اصلي دعواي اگر( الف
 .شودمي متقابل دعواي به رسيدگي شدنمتوقف موجب صرفاً اصلي، دعواي يا درخواست استرداد( ب
 .شود موضوع بال متقابل دعواي استرداد، يواسطهبه اينکه مگر هستند، تأثيربي نفسهفي هردو( ج
 .شودمي تأثيربي نيز متقابل دعواي اصلي، دعواي از متقابل دعواي تبعيت دليلبه( د
 مورد ديگر قالبي در را رابطه تواندمي دادگاه آيا کند، توصيف خاص عقدي قالب در را شده ادعا حقوقي يرابطه مدعي، چنانچه -72

 کند؟ بررسي و داده قرار شناسايي
 .است پذيرامکان دادرسي يجلسه پايان تا و خواهان سوي از صرفاً حقوقي، يرابطه توصيف تغيير( الف
 .است پذيرامکان دعوا ماهيت به ورود از قبل و دادرسي اول يجلسه پايان تا تنها امر اين اما دارد، را توصيف تغيير توان قاضي چهاگر( ب
صيف تغيير( ج ست ممکن بدوي يمرحله در تنها دعوا تو صيفي تحت تنها مراحل ساير در و ا ست، شده مطرح بدوي مرحله در که تو  ا

 .شد خواهد رسيدگي
 و نموده احراز را متناسييب حقوقي قالب رابطه، بررسييي با قاضييي بنابراين کند،نمي ايجاد دادگاه براي الزامي رابطه، از طرفين توصيييف( د

 .کندمي عمل خود تشخيص براساس
  است؟ صحيح مورد کدام است، نشده آگاه آن مفاد از نمايد ادعا مخاطب اما باشد گرفته صورت ابالغ اگر -73

 .شد نخواهد پذيرفته ابالغ از آگاهي عدم بر مبني مخاطب ادعاي باشد، قانوني ابالغ کهدرصورتي( الف
 .نيست مسموع ابالغ مفاد از نداشتن آگاهي ادعاي باشد، پذيرفته را ابالغ تشريفات انجام مخاطب، اگر( ب
 .باشد کرده عمل ابالغ مفاد به مخاطب اينکه ولو است باطل ابالغ باشد، نيز تشريفات رعايت عدم مدعي مخاطب، اگر( ج
 .باشد نکرده عمل آن موضوع به مخاطب اينکه ولو بود خواهد معتبر واقعي ابالغ باشد، پذيرفته را ابالغ تشريفات انجام مخاطب اگر( د
  چيست؟ حکم اجراي در واخواهي تعليقي اثر -74

 .باشد نداشته وجود شکايت العادهفوق طرق از يکي براساس اعتراض امکان اينکه مگر نيست، تعليقي اثر داراي نفسهفي واخواهي( الف
ست، آرا از شکايت عادي هايروش از يکي واخواهي( ب  اينکه ولو شودمي اجرا رأي حکم، ابالغ و صدور از بعد و ندارد تعليقي اثر لذا ا

 .پذيرد صورت واخواهي
محکوم واخواهي وجود با حتي صورتدراين. است تعليقي اثر فاقد باشد، شده ابالغ قانوني شکل به کهدرصورتي غيابي حکم از واخواهي( ج

 .شودمي اجرا حکم نيز، غايب عليه
 باشد هم تجديدنظر قابل حکم اگر. شودمي تعليق واخواهي مهلت انقضاي تا حکم اجراي باشد، شده واقعي ابالغ غيابي حکم کهدرصورتي( د

 .شودمي تعليق حکم اجراي نتيجه، شدنروشن تا تجديدنظرخواهي، درصورت و تجديدنظر مهلت انقضاي تا
  است؟ تجديدنظر قابل زير آراي از يککدام -75

 .باشد تجديدنظر قابل قانوناً هرچند باشد، کرده اعالم تجديدنظر غيرقابل را آن کنندهرسيدگي دادگاه که حکمي( الف
 .باشند پذيرفته را او رأي بودن قاطع کتباً طرفين کهدرصورتي کارشناسي، به مستند حکم( ب
 .باشند کرده ساقط را خود تجديدنظر حق طرفين که دعوايي در صادره حکم( ج
 .نباشد دعوا قاطع اقرار ولو اقرار، به مستند حکم( د
  چيست؟ اصراري رأي از منظور -76

 .شودمي صادر ديوان خود شعب از صادره رأي تأييد مقام در و کشور عاليديوان عمومي هيئت سوي از( الف
 .شودمي منقوض رأي تأييد مقام در و ديوان سوي از رأي ارجاع و نقض از بعد کنندهرسيدگي دادگاه( ب
 .است شده صادر خواسته فرجام رأي تأييد و خواهيفرجام مقام در و کشور عاليديوان يشعبه توسط( ج
 .است شده تأييد مراحل تمام در و کنندهرسيدگي مراجع تمام سوي از( د
  شود؟ ارائه دادگاه کدام در بايد ثالث جلب دادخواست -77

 .باشد نداشته را جلب دعواي به رسيدگي ذاتي صالحيت مرجع، اين اينکه ولو کندمي رسيدگي اصلي دعواي به که دادگاهي( الف
 تجديدنظر مرجع تجديدنظر، يمرحله در و پرونده به کنندهرسيدگي دادگاه بدوي، يمرحله در( ب
 ( ثالث) خوانده اقامت محل دادگاه ضوابط، با منطبق است، کامل دعواي ثالث جلب چون( ج
 .دارد را ثالث جلب دعواي به رسيدگي صالحيت که دادگاهي تنها( د
  است؟ پذيرامکان دادرسي يمرحله کدام در دعوا، استرداد -78

 .است ممکن خواهان سوي از و دادرسي اول يجلسه پايان تا تنها( الف
 .است نشده تمام دادرسي که مادامي تجديدنظر، و فرجام واخواهي، مراحل تمام در( ب
 .است پذيرامکان خوانده رضايت با تنها مرحله، اين از بعد باشد، نکرده اعالم را دادرسي ختم دادگاه کهمادامي( ج
 ممکن شييرايطي هيچ تحت دادرسييي پايان از بعد اما اسييت، ممکن خوانده رضييايت به نياز بدون و بدوي يمرحله در مذاکرات ختم از( د

 .نيست



 

 

 

 95تا  93  سال های های قضاوت آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 شود؟مي اثر رفع موقت دستور از شرايط، کدام در -79
 .باشد خواهان عليه صادره رأي کهدرصورتي موقت، دستور بودنتبعي يواسطهبه( الف
 دادگاه طرف از شدهتعيين موعد پايان با دستور، اين ماهيت بودن موقتي يواسطهبه( ب
 .شود فسخ مقابل طرف اعتراض با تجديدنظر در اينکه مگر است دعوا اصل در نهايي رأي صدور به منوط( ج
 .شودمي اعتباربي موقت دستور تجديدنظر يمرحله در حکم صدور از بعد صرفاً لذا است، رأي شدنقطعي به منوط مالي دعاوي در( د
  است؟ ضروري خواسته، تأمين در احتمالي خسارت پرداخت مورد، کدام در -80

 .باشد رسمي سند به مستند دعوا( الف
 .باشد تفريط و تضييع معرض در خواسته( ب
 .باشد شده نکول اعتراض قبول، عدم علتبه که تجاري اسناد( ج
 .است کشور از خود نقد وجوه و منقول اموال کردنخارج شرف در و نداشته بازداشت قابلِ غيرمنقولِ مالِ خوانده، شود اثبات اگر( د
  نيست؟ ضروري دادگاه حکم براي اجراييه صدور مورد، کدام در -81

 .باشد شده ابالغ طرفين به واقعي شکل به دادگاه رأي( الف
 .شود تأييد تجديدنظر دادگاه در عينا بدوي، دادگاه حکم( ب
 .باشند شده پيروز دعوا در و بوده دعوا طرف دولتي مؤسسات( ج
 .نباشد عليهمحکوم جانب از عملي انجام مستلزم و بوده اعالمي دادگاه حکم( د
 اعتراض شده توقيف دادگاه حکم اجراي مقام در که مالي به نسبت ثالث شخص کهدرصورتي مدني، احکام اجراي قانون اساس بر -82

 است؟ صحيح مورد کدام نمايد،
صورتي تنها ثالث ادعاي( الف ستند که شودمي اجرايي عمليات از مانع در سمي سند به م شد قطعي حکم يا و ر  ثالث صورت،درغيراين با

 .کند مطرح دادگاه در را خود ادعاي دادرسي، يهزينه پرداخت به نياز بدون بايد
 و توقيف رفع دستور مقتضي، تأمين اخذ با است موظف دادورز صورت،درغيراين و است اجرايي عمليات توقيف موجب ثالث اعتراض( ب

 .نمايد صادر را معترض به مال تحويل
صورتي تنها( ج سبت مالکيت ادعاي ثالث کهدر ست، اجرايي عمليات اجراي از مانع نمايد، شده توقيف مال به ن ستند اگر حتي ا  ادعاي م

 .باشد عادي سند ثالث،
 .شود مطرح صالح دادگاه در دادرسي يهزينه پرداخت با و تشريفات با منطبق که شودمي پذيرفته درصورتي تنها ثالث ادعاي( د
  بفروشد؟ را شده توقيف مال تواندمي صورت کدام در عليهمحکوم -83

شروط بود، خواهد فروش به قادر عليهمحکوم نمايد، موافقت مال فروش با دادورز اگر( الف . ننمايند مخالفت امر اين با لهمحکوم اينکه به م
 .ندارد وجود شرايطي هيچ تحت فروش امکان له،محکوم مخالفت با

ستند ثالث شخص اگر تنها( ب سمي، سند به م ست ممکن نمايد، ادعا را شده توقيف مال مالکيت ر  موظف عليهمحکوم فرض، اين در. ا
 .نمايد معرفي لهمحکوم نفع به توقيف براي را ديگري مال است

 به را شدهتوقيف مال دادورز، نظارت با تواندمي عليهمحکوم باشد، کافي اجرايي هايهزينه و بهمحکوم پرداخت براي فروش حاصل اگر( ج
 .برساند فروش

 .است پذيرامکان نمايد، کفايت بهمحکوم پرداخت براي فروش حاصل و بوده غيرمنقول شدهفروخته مال اگر تنها( د
  است؟ چگونه اختالف حل فرايند شود، حاصل اختالفي حکم، مفاد درخصوص اگر -84

سه برگزاري به منوط اختالف حل( الف ضور با ايجل ست طرفين ح ست يارائه صرف. ا  حکم اجراي از مانع نيز طرفين جانب از درخوا
 .بود خواهد دادگاه

 از خارج ايجلسه در و العادهفوق وقت در نيز درخواست اين به رسيدگي. گيردمي صورت طرفين از هريک درخواست با اختالف حل( ب
 .گرفت خواهد صورت نوبت

ضاي با تواندمي دادگاه( ج ساً اجرا، مأمور تقا سه رأ سيدگي براي ايجل سه. نمايد تعيين اختالف به ر ساس و عادي شکل به مذبور جل  برا
 .شودمي برگزار دادرسي تشريفات

سيدگي حکم، شدنقطعي با( د سموع حکم مفاد مورد در طرفين اختالفات به ر ست، م ستند طرفين اينکه مگر ني  مدعي ديگر، حکمي به م
 .باشند شده رأي صدور در اشتباه بروز

  شد؟ خواهد اجرا چگونه دادگاه حکم باشد، شده زراعت يد، خلع حکم موضوع ملک در کهدرصورتي -85
 .نمايد تصرف را ملک و پرداخته را زراعت بهاي است موظف لهمحکوم باشد، نرسيده محصول اگر( الف
صول اگر( ب سيده مح شد، نر شت، زمان تا تواندمي لهمحکوم با صرف در را زمين بردا  مطالبه را آن المثلاجرت و داده قرار عليهمحکوم ت

 .نمايد
شت موقع اگر( ج صول بردا سيده مح شد، ر صول مالک لهمحکوم با ست موظف دادورز و بوده مح صول تحويل يزمينه ا  فراهم را او به مح

 .آورد
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 کرده قطع فوراً را زراعت اينکه يا و نمايد پرداخت را زمين المثلاجرت برداشت، زمان تا و داده ادامه را زراعت است مخير عليهمحکوم( د
 .درآورد لهمحکوم تصرف به را زمين و

 کیفری دادرسی آیین
  نيست؟ صحيح جرم، از ناشي زيان و ضرر درخصوص مورد، کدام -86

 .است دادرسي اول يجلسه پايان تا جرم از ناشي زيان و ضرر دادخواست تقديم مهلت( الف
 .نمايد مطالبه را الحصولممکن منافع و معنوي مادي، زيان و ضرر تواندمي شاکي( ب
 .است مدني دادرسي آيين تشريفات رعايت مستلزم جرم، از ناشي زيان و ضرر يمطالبه( ج
 .نيست اجرا قابل شرعي منصوص تعزيرات مورد در معنوي زيان و ضرر به مربوط مقررات( د
 چه خصوصي، مدعي زيان و ضرر به نسبت نمايد، تبرئه جرم از ناشي عمومي يجنبه جهت از را متهم کيفري دادگاه گاههر -87

 نمايد؟مي اتخاذ تصميمي
 اناطه قرار( د حکم صدور و رسيدگي يادامه( ج صالحيت عدم قرار( ب رسيدگي از امتناع قرار( الف

  شود؟نمي محسوب عمومي دعوي سقوط موارد، از مورد کدام -88
 کيفري ياناطه( د       مختوم امر اعتبار( ج درأ يقاعده( ب         مجرم يتوبه( الف

  است؟ شده تجويز موارد کدام در قضائي، نظارت قرار صدور -89
 .شودمي صادر قضائي نظارت قرار تنها وارده خسارت تضمين درصورت 8 و 7 درجه تعزيري جرائم در( الف
 .کند صادر قضائي نظارت قرار تأمين، قرار صدور  برعالوه ارتکابي جرم با متناسب تواندمي بازپرس( ب
 .شودمي تأمين قرار جايگزين و دارد وجود تنهاييبه جرائم يهمه در آن صدور امکان( ج
 .کندمي صادر قضائي نظارت قرار کيفري، تأمين قرار صدور از قبل بازپرس( د
  است؟ مرجع کدام در تجديدنظرخواهي قابل 2 نظامي دادگاه از صادره آراي -90

   کشور عاليديوان( ب    1 نظامي دادگاه( الف
 مسلح نيروهاي قضائي سازمان( د    نظامي تجديدنظر دادگاه( ج
  است؟ صحيح تعقيب تعليق قرار درخصوص مورد کدام -91

 .شودمي صادر است تعليق قابل هاآن مجازات که 8 تا 6 درجه تعزيري جرائم در( الف
 .شودمي صادر 8 و 7 درجه تعزيري جرائم در صرفاً( ب
 .شودمي صادر 8 تا 6 درجه تعزيري جرائم تمام در( ج
 .است اعتراض غيرقابل و قطعي( د
  دارد؟ تحقيقات يزمينه در تکليفي چه بازپرس, مقدماتي تحقيقات فرآيند در -92

 .دهد انجام را دادستان نظر مورد تحقيقات فقط( ب   .نمايد آوريجمع را متهم عليه يادله فقط( الف
 .دهد انجام را متهم عليه و له تحقيقات طرفي،بي کمال در( د  .دهد انجام کند،مي تقاضا شاکي که را تحقيقاتي( ج
  است؟ کدام شود،مي انجام بازپرس توسط که تحقيقاتي يزمينه در دادستان اختيارات حدود -93

شف براي که را مواردي صرفاً بداند، ناقص را بازپرس تحقيقات اگر( الف ست الزم حقيقت ک صيل به ا  بازپرس از ابهام هرگونه بدون و تف
 .کند تقاضا

 .کند تقاضا بازپرس از باشد الزم حقيقت کشف براي اينکه از اعم را تحقيقاتي هر( ب
 .است نهايي تحقيقات بودن کامل مورد در بازپرس تشخيص و ندارد تحقيقات تکميل تقاضاي براي حقي گونههيچ( ج
 .کند صادر طورکليبه و تفصيل بدون را تحقيقات تکميل دستور( د
  شود؟مي صادر مقام کدام توسط تعقيب تعليق قرار -94

  دادگاه تأييد با دادستان( ب    بازپرس و دادستان( الف
 دادگاه دادرس يا و بازپرس( د        دادگاه دادرس يا و دادستان( ج
 است؟ مرجع کدام صالحيت در رباخواري اتهام به رسيدگي -95

 کشور عاليديوان( د انقالب( ج              2 کيفري( ب          نظامي( الف
  است؟ شده بينيپيش( ها) قانون کدام در خود بستگان از يکي با متهم تلفني تماس حق -96

 اساسي قانون( الف
 1290 کيفري دادرسي آيين قانون( ب
 1378 کيفري امور در انقالب و عمومي هايدادگاه دادرسي آيين قانون( ج
 1392 کيفري دادرسي آيين و شهروندي حقوق حفظ و مشروع هايآزادي به احترام قوانين( د
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 چه دادگاه کند،مي تقاضا را مجازات در تخفيف آن استرداد و خود تجديدنظرخواهي حق اسقاط ضمن عليهمحکوم که مواردي در -97

 کند؟مي اتخاذ تصميمي
 .کند معلق را مجازات تواندمي( الف
 .دارد نقدي جزايبه حبس تبديل به الزام( ب
 .دهدمي تخفيف را حکم در مندرج مجازات از چهارم يک تا( ج
 .دهد تخفيف را حکم در مندرج مجازات از دوم يک تا است مکلف( د
  است؟ مقام کدام تأييد به منوط قضات تلفني مکالمات کنترل -98

 قضائيه يقوه رئيس( د  کشور عاليديوان رئيس( ج قضات انتظامي دادستان( ب  کشور کل دادستان( الف
 است؟ صحيح «اتهام تبيين» درخصوص مورد کدام -99

 .است آنان متوجه مسئوليت که است عاقله يا و حقوقي اشخاص ينماينده به اتهام موضوع تفهيم( الف
 .است نشده اشاره آن به کيفري مقررات از يکهيچ در( ب
 .است متهم از دفاع آخرين اخذ براي اتهام توضيح( ج
 .است متهم به اتهام تفهيم همان( د
 دارد؟ اختياري چه دادستان کند گذشت شاکي کيفرخواست، صدور از پس چنانچه گذشت غيرقابل جرائم در -100

 .کند صادر تعقيب موقوفي قرار و کرده عدول کيفرخواست از تواندمي( الف
 .کند صادر تعقيب تعليق قرار و کرده عدول کيفرخواست از تواندمي( ب
 .است صالح دادگاه به کيفرخواست ارسال به مکلف( ج
 .است صادره کيفرخواست اصالح به مکلف( د
 نيست؟ مؤثر هادادگاه ذاتي صالحيت در مورد کدام -101

 صنف( د       درجه( ج      قضائي يحوزه( ب       نوع( الف
 است؟ اعمال قابل گريميانجي به ارجاع جرائم از يککدام در -102

 8 درجه( د          8 تا 6 درجه( ج       8 و 6 درجه( ب   گذشتغيرقابل( الف
  کند؟ صادر را پرونده کردن بايگاني قرار قانون در مقرر شرايط وجود با تواندمي قضائي مقام تعزيري جرائم کدام در -103

 5 تا 1 درجه( د  8 تا 3 درجه( ج  تعزيري جرائم تمامي( ب 8 و 7 درجه( الف
  شود؟مي اتخاذ تصميمي چه کفيل، معرفي از او عجز و متهم براي کفالت تأمين قرار صدور درصورت -104

 .شودمي صادر وثيقه قرار( ب  .شودمي صادر موقت بازداشت قرار( الف
 .شودمي آزاد منزل از خروج عدم به التزام قرار با( د  .شودمي معرفي بازداشتگاه به کفيل معرفي تا( ج
  شود؟مي رسيدگي يک کيفري دادگاه در زير جرائم از يککدام به -105

 تعزيري شالق مستوجب( ب  باالتر و سال يک حبس مستوجب( الف
 مطبوعاتي و سياسي( د  باالتر و 4 درجه تعزيري مجازات مستوجب( ج
 

 عمومی جزای حقوق
 جرم وقوع است اطالعبي آن از مرتکب که مادي جهت به ولي داشته جرم ارتکاب با مستقيم ارتباط ارتکابي رفتار کهدرصورتي -106

 چيست؟ آن حکم شود ممکن غير
 جرم به شروع همان( د  عقيم جرم( ج  نيست کيفر قابل رفتار( ب جرم به شروع حکم در( الف

  چيست؟ ارتکابي جرم حکم باشد شمسي تمام سال هفده تعزيري جرم ارتکاب زمان در متهم سن کهدرصورتي -107
 تربيت و اصالح کانون در نگهداري تنها( ب     نقدي جزاي تنها( الف

 نوجوان شرايط و سن به توجه با مجازات اجراي به الزام( د  نقدي جزاي يا کانون در نگهداري جرم درجات حسب( ج
 در از پشيمان، سرقت از مالک، نامساعد مالي وضع ديدن با او. شودمي منزلي حياط وارد ديوار روي از سرقت، قصد به «الف» -108

 چيست؟ قضيه حکم.شودمي دستگير موقع همان و خارج حياط
 .شودمي اعمال جرم تعدد مقررات و تعقيب عنف، به ورود و سرقت جرم به شروع اتهام به( الف
 .شودمي محکوم( غيرمجاز ورود) داده انجام که مجرمانه رفتار مقدار همان مجازات به( ب
 .شود خودداري وي تعقيب از بايد و نيست متهم متوجه اتهامي( ج
 .شودمي تعقيب سرقت جرم به شروع اتهام به( د
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 خواهد چه سردسته مجازات. شوندمي عمدي قتل مرتکب گروه آن اهداف راستاي در يافته،سازمان يمجرمانه گروه يک اعضاي -109

 بود؟
 پنج درجه تعزير( ب    نفس قصاص( الف

 عمدي قتل در معاونت مجازات حداکثر( د   عمدي قتل در معاونت مجازات( ج
  شود؟نمي اجرا «فورا» آن وضع بر سابق جرم به نسبت قانون مورد، کدام در -110

 محاکم صالحيت به مربوط قانون( ب مجازات به تربيتي و تأميني اقدامات تبديل متضمن قانون( الف
 زمان مرور به مربوط قانون( د    قضائي تشکيالت به مربوط قانون( ج
 حبس اجراي حين در احکام اجراي قاضي. کندمي محکوم حبس سال سه به تقلب به ورشکستگي اتهام به را کسي دادگاه -111

 دهد؟ انجام تواندمي اقدامي چه او.است مجازات تعليق مستحق وي که دهدمي تشخيص
 .نمايد تعليق تقاضاي بدوي حکم يصادرکننده قاضي از تواندمي زندان مدت از نيم و سال يک گذشتن از پس( الف
 .بداند ضروري را تعليق رأي صدور زمان در قاضي مگر ندارد، امکان تعليق تقلب به ورشکستگي جرم در( ب
 .نمايد تعليق تقاضاي قطعي، حکم يصادرکننده قاضي از تواندمي زندان مدت از سال يک گذشتن از پس( ج
 .ندارد امکان تعليق مجازات اجراي زمان در و باشد حکم صدور با همزمان بايد تعليق( د
  است؟ شده واگذار قاضي اختيار به جرائم کدام مرتکبان براي زندان جايگزين مجازات تعيين -112

 داخلي امنيت عليه جرائم( الف
 8 درجه عمدي جرائم( ب
 است سال دو از بيش آن قانوني مجازات که غيرعمدي جرائم( ج
 .است نشده تعيين موضوعه قوانين در آن تعزير ميزان و نوع که جرائمي( د
 است؟ بودن قانوني اصل هايجنبه از يککدام به ناظر تلفني مزاحمت جرم در کارتسيم سوزاندن به حکم صدور امکان عدم -113

 جرم بودن قانوني( ب     دادرسي بودن قانوني( الف
 مجازات تعيين بودن قانوني( د    مجازات اجراي بودن قانوني( ج
 شکايت طرح از او نظرکردن برصرف دليلي و کندمي فوت جرم وقوع از پس ماه نه «ب». کندمي توهين حضورا  «ب» به «الف» -114

 است؟ صحيح مورد کدام شکايت حق درخصوص. نيست
 .رودمي بين از شکايت حق «ب» فوت با( الف
 .دارد شکايت حق وي فوت تاريخ از ماه شش مهلت در «ب» ورثه از يک هر( ب
 .کنند شکايت هم با «ب» يورثه يهمه که گيردمي قرار تعقيب تحت «الف» درصورتي تنها( ج
 .دارند را «الف» تعقيب حق او يورثه باشد کرده شکايت خود حيات زمان در «ب» کهدرصورتي تنها( د
  است؟ عليهمحکوم رضايت به منوط زندان جايگزين هايمجازات از يککدام تعيين -115

 نقدي جزاي( د  مراقبت يدوره( ج روزانه نقدي جزاي( ب رايگان عمومي خدمات( الف
 مجازات تخفيف بهراجع مقررات تواندمي دادگاه شود، محرز قاضي براي او اصالح و ندامت و نمايد توبه مرتکب اگر مورد کدام در -116

 کند؟ اعمال را
 محاربه و قذف استثناي به حدي جرائم( ب   شرعي منصوص تعزيرات( الف

 هشت و هفت, شش درجات تعزيري جرائم( د   پنج تا يک درجه تعزيري جرائم( ج
  است؟ تاريخ کدام زمان مرور مبدأ. است شده لغو مشروط آزادي حکم -117

 مشروط آزادي حکم لغو تاريخ( ب   حبس محکوميت پايان تاريخ( الف
 حبس به محکوميت مستوجب جرم وقوع تاريخ( د   مشروط آزادي حکم صدور تاريخ( ج
 بود؟ خواهد چگونه تبعي مجازات آثار نمايد، گذشت خصوصي شاکي گذشت،قابل جرائم در مجازات اجراي از پس کهدرصورتي -118

 .است تعليق قابل دادستان پيشنهاد بنابه( ب  .ندارد مجازات تبعي آثار بر تأثيري( الف
 .شودمي زائل( د   .يابدمي تخفيف دادگاه نظربنابه( ج
 ناگهان تيراندازي از پيش دقيقا. کندمي او سمت به گيري نشانه به مبادرت, جسد يک بودن زنده گمان به و قتل قصد به بهزاد -119

 چيست؟ بهزاد مجازات. کشدمي او دست از را تفنگ بابک
 .شودمي محکوم قتل به شروع کيفر به و است عقيم جرم( الف
 .شودمي محکوم قتل به شروع کيفر به و است محال جرم( ب
 .شودمي محکوم عمد قتل جرم به شروع کيفر به, علم فقدان به توجه با( ج
 .ندارد مجازاتي و نيست جرم ميزان اين تا قتل با رابطه در بهزاد رفتار( د
  چيست؟ قاضي يوظيفه, باشد نشده مشخص مجازات آن براي ولي شود تلقي تعزيري جرم رفتاري قانون، در کهدرصورتي -120
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   کندمي کيفر تعيين خود، صالحديد بنابه( الف
 کندمي حبس جايگزين مجازات به محکوم را مجرم( ب
  دهندمي کيفر به حکم فقهي معتبر منابع به استناد با( ج
 .نيست اعمال قابل کيفري هيچ مجازات، بودن قانوني اصل به توجه با( د
 مرتکب را جرم آن دارا و است حبس ماه سه حداکثر آن مجازات که کندمي جرمي ارتکاب براي دارا تحريک به مبادرت فرشاد -121

 چيست؟ فرشاد مجازات. شودمي
 .شودنمي کيفر مسئوليت، رافع عوامل از مباشر برخورداري درصورت( الف
 .شودمي محکوم مباشر حداکثر نصف تا حداقل به تأثير ميزان بنابه( ب
 .است نشده بينيپيش آن براي قانون در کيفري هيچ( ج
 .شودمي محکوم مباشر کيفر حداقل به( د
 وي قصد اراده، از خارج عامل علتبه و است نقدي جزاي ريال ميليون يکصد آن مجازات که کندمي جرمي اجراي به آغاز بابک -122

 شود؟مي محکوم مجازات کدام به وي. شودنمي محقق
 جرم به شروع( د  عقيم جرم( ج  محال جرم( ب  .ندارد کيفري( الف

 تواندمي چه تعويق، موضوع جرم خصوص در دادگاه اقدام شخص، توسط قذف جرم ارتکاب درصورت «حکم صدور تعويق» در -123

 باشد؟
 .کندمي صادر محکوميت حکم( الف
 .ندارد حکم صدور تعويق در تأثيري جديد، جرم ارتکاب( ب
 .دهد افزايش آن نصف از کمتر تا را تعويق مدت بايد دادگاه( ج
 .دهد افزايش سوميک تا فقط را حکم صدور تعويق مدت تواندمي دادگاه( د
  است؟ کرده اتخاذ را واکنشي چه مقنّن سال 9 از کمتر اطفال توسط تعزيري جرم ارتکاب درصورت -124

 اخالق حسن در مواظبت و تربيت و تأديب با تعهد اخذ با والدين به تسليم( الف
 دادگاه قاضي يوسيلهبه نصيحت( ب
 تربيتي و تأميني اقدامات( ج
 واکنشي هيچ( د
  شود؟مي محقق زماني چه تعزيرات و قصاص حدود، در کيفري مسئوليت -125

 .باشد بالغ و عاقل جرم، ارتکاب حين شخص( الف
 .حدود مورد در جزبه باشد مختار و بالغ عاقل، کيفر، اجراي حين شخص( ب
 .قتل در اکراه مورد در جزبه باشد مختار و بالغ عاقل، جرم، ارتکاب حين شخص( ج
 قتل در اکراه مورد در جزبه باشد مختار و بالغ عاقل، کيفر اجراي حين شخص( د
 

 اختصاصی جزای حقوق
  است؟ قتلي نوع چه بيهوشي، و خواب حال در قتل -126

 عمد شبه و مباشرتي( ب    عمد شبه و سببي( الف
  محض خطاي و مباشرتي( د    محض خطاي و سببي( ج
 چيست؟ قضيه حکم شود، «ب» قتل باعث «الف» متوالي و عمدي متعدد ضربات مجموع اگر -127

 .است نفس قصاص در عضو قصاص تداخل عدم بر اصل( الف
 .شودمي اعمال نفس قصاص تنها و است ضربه يک حکم در( ب
 .است ثابت عضو قصاص فوت، به غيرمتصل جنايات به نسبت( ج
 .است ثابت عضو ديه يا قصاص فوت، به غيرمتصل جنايات به نسبت( د
  چيست؟ وي جرم. نمايدمي ديگري به رکيک الفاظ استعمال به مبادرت اجتماعي هايشبکه از يکي در شخصي -128

 .ندارد مجرمانه عنوان( د   افترا( ج ايرايانه اکاذيب نشر( ب  توهين( الف
  چيست؟ قصاص يزمينه در زن دمِ اولياي حق بکشد، را زني مردي، هرگاه -129

 .دارند او به ديه فاضل پرداخت از پس را مرد قصاص حق فقط( الف
 .دارند قاتل رضايت با را ديه اخذ حق يا او به ديه فاضل پرداخت با مرد قصاص حق( ب
 .دارند قاتل رضايت بدون حتي را ديه اخذ حق يا او به ديه فاضل پرداخت با مرد قصاص حق( ج
 .شودمي پرداخت المالبيت از ديه ناتواني، صرف به باشند، ديه فاضل پرداخت از ناتوان اگر و دارند را مرد قصاص حق( د
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 اين عمل: اندخورده را يونجه از وسيعي بخش گوسفندان و کرده «ب» به متعلق ييونجه يمزرعه وارد را خود گوسفندان «الف» -130

 چيست؟ قانوني مقرر حکم به عمل ماهيت لحاظ از ترتيببه فرد
  ديگري محصول چراندن خاص عنوان داراي - تخريب( ب   سبز فضاي عليه اقدام عنوان داراي - تخريب( الف

  ديگري محصول چراندن خاص عنوان داراي - عدواني تصرف( د  ديگري محصول غارت و نهب خاص عنوان داراي - سرقت( ج
 داده هاآن به را طال انگشتر چند پسند، براي مغازه صاحب و کرده قلمداد مشتري فروش طال نزد را خود دروغ به مردي و زن -131

 کدام مشمول هاآن عمل. اندبرده و گذاشته خود کيف در را انگشترها از يکي و کرده استفاده مغازه صاحب غفلت از نفر دو اين. است

 است؟ مجرمانه هايعنوان
 امانت در خيانت( ب   امانت در خيانت و کالهبرداري معنوي تعّدد( الف

 سرقت( د      کالهبرداري( ج
 دارد؟ ايمجرمانه عنوان چه او عمل.است کرده تصاحب بوده، او دسترس در و هتل، اتاق در که را مسافر اموال هتلي، کارمند -132

 کالهبرداري( ب    سرقت( الف
 در خيانت صييورتدرغيراين و اختالس باشييد، دولت مأمور کارمند، و دولتي هتل، اگر( د   امانت در خيانت( ج

 امانت
  شود؟مي محکوم مجازاتي چه به نمايد، قذف حد، اجراي از قبل بيشتر يا بار يک سبب، چند يا يک به را ديگري که کسي -133

 شش درجه تعزير به بار يک و حد به بار يک( ب  شش درجه تعزير و حد به قذف، دفعات تعداد به( الف
 حد به قذف، دفعات تعداد به( د     حد به بار يک فقط( ج
  شود؟مي مجازات چگونه شود، خمر شرب مرتکب مسلمان فرد يک اگر -134

 .شودمي حد به محکوم مسکر، به تظاهر درصورت( الف
 .شودمي 8 درجه تعزيري شالق و حد به محکوم مسکر، به تظاهر درصورت( ب
 .شودمي محکوم حد به شود، جرم مرتکب و شده ظاهر عمومي اماکن در مستي حالت در اگر( ج
 .شودمي حرام عمل به تظاهر براي مقرر مجازات به محکوم مسکر، مصرف به تظاهر درصورت( د
  است؟ صورت کدام به جنايت، مباشر و کننده اکراه مجازات نمايد، اکراه عضو بر جنايت به را ديگري کسي اگر -135

 .شوندمي قصاص هردو و شده محسوب جنايت در شريک مباشر، و کننده اکراه( الف
 .شوندمي محکوم تعزير و ديه پرداخت به هردو و است ساقط هردو از قصاص( ب
 .شودمي محکوم تعزير به کنندهاکراه و شده قصاص مباشر( ج
 .ندارد مسئوليتي مباشر و شودمي قصاص کنندهاکراه( د
  دارد؟ وضعيتي چه شکايت حيث از باشد، ورثه از عمدي جنايت در شريک يا مرتکب اگر -136

 .بردمي ارث به را قصاص حق ولي آيد،نمي شمار به دم ولي( الف
 .بردنمي ارث به نيز را قصاص حق و ندارد ديه و قصاص حق( ب
 آيدمي بشمار دم اولياي جزء ولي ندارد، ديه و قصاص حق خودش( ج
 .بردمي را ديه از خود سهم شود، مصالحه ديه بر چنانچه ولي ندارد، قصاص حق( د
  است؟ منتفي تعزيري و حدي از اعم سرقت مجازات اعمال مورد، کدام در -137

  موقوفه اموال ربودن( ب   حرز از بيرون مال ربودن( الف
 علني طوربه مال ربودن( د   اضطرار حال در مال ربودن( ج
  شود؟نمي محسوب کالهبرداري حکم در رفتار، کدام -138

 کارمند توسط دولتي وجوه يمتقلبانه برداشتن( ب   غير مال منافع يآگاهانه انتقال( الف
 متقاضي از مالکيت سلب به علم با ملک ثبت تقاضاي( د ديگر وراثت وجود به علم يا وراثت انحصار تحصيل( ج
  ندارد؟ امکان بانک به وجه پرداخت عدم دستور مورد، کدام در -139

 باشد شده جعل چک( ب    .باشد شده گم چک( الف
 .باشد گرفته صورت اشتباهي چک، مبلغ نوشتن در( د   .باشد شده داده ربا بابت چک( ج
  چيست؟ پدر مجازات. شودمي واقع قتل و کرده اکراه ديگرش پسر قتل به را پسرانش از يکي پدري -140

 عمد قتل در شرکت دليلبه ديه نصف پرداخت( ب   عمدي قتل در معاونت( الف
 نفس قصاص( د     ابد حبس( ج
 ام،نشده مرتکب قتلي من داشته اعالم که قتل به متهم اظهارات جلسهصورت نوشتن هنگامبه دادگاه، يجلسه در دادگاه منشي -141

 است؟ شده جرم کدام مرتکب وي. است نوشته متهم اظهارات خالف مطالب
 جلسهدرصورت حيله و تقلب( د  مفادي جعل( ج      امانت در خيانت( ب       مادي جعل( الف
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  شود؟مي تشديد کالهبرداري مجازات مورد، کدام در -142
 ساختگي و کذب وقايع از ترساندن( ب  ريال ميليارد يک از باالتر دروغين و مالي تمکن اعالم( الف

 واهي اختيارات اعالم( د    دولت مستخدمين عناوين جعل( ج
 به تومان ميليون سه مبلغ بانک، خودپرداز سامانه به ورود با سپس و ربايدمي گذرواژه همراه به را ديگري بانک عابر شخصي -143

 چيست؟ وي مجرمانه عنوان. دهدمي انتقال خود حساب
 امانت در خيانت و سرقت( ب   ايرايانه جعل و کالهبرداري( الف

 سرقت و ايرايانه کالهبرداري( د    ايرايانه سرقت( ج
  است؟ ايرايانه جعل رفتار، کدام -144

 ايرايانه يسامانه از ديگري يداده حذف( ب  استناد قابل داده ايجاد( الف
 داده کردنمخفي( د    داده کردنمتوقف( ج
  است؟ جرم دروغ، قسم اداي دعاوي، کدام در -145

 کيفري و حقوقي( ب  اسالمي انقالب نهادهاي و رسمي مراجع نزد و کيفري و حقوقي( الف
 کيفري فقط( د       حقوقي فقط( ج

 لمعه شرح حقوقی مباحث: فقه
  شود؟مي ثابت يمين و شاهد يک يوسيلهبه مورد، کدام -146

 سحق( د   لواط( ج    اموال و ديون( ب       زنا( الف
  است؟ منکر و مدعي تعريف بيانگر مورد کدام -147

مّدعي( ب   .مقابله المنکر و الخصوم  اوترک يترک( الف لذي هو ال  ا

 .مخالفه المنکر و االصل يوافق قوله
 هو المااّدعي( د  .مقابله المدعي و الظاهر يخالف قوله الذي هو المّدعي( ج

 .ايضا   المنکر و الخصوم  يترک الذي
  است؟ قبول مورد شاهد شهادت مورد، کدام در -148

 شاااهود بجرح العاقله شاااهادة( ب   .وصيته متعلق في الوصي   شهادة( الف

 .خطا   الجنايک
 إذا لعدو ه العدو شااهادة( د  .بينهما المشترک في لشريکه الشريک شهادة( ج

 .فسقا   التتضم ن العداوک کانتذ
  لالقرب؟ اوصي لو الحکم هو ما -149

 قل األ سهم مثل اعطي( ب   االنثيين حظ   مثل للذکر( الف
 الوارث احد سهم اعطي( د    اإلرث مراتب علي نزل( ج
  چيست؟ مشهور نظر اوالد، اوالد ارث ينحوه در -150

 .بالسوي  بينهم المال ينفسم( ب    حظ للذکرمثل( الف
 پدر ميّت که برندمي ارث مسيياوي طوربه درصييورتي( د  .به يتقّرب من نصيب منهم کل يأخذو ( ج

 .باشد نداشته
  دارد؟ مقرّبه تصديق به نياز نسب، به اقرار مورد، کدام در -151

 صغيرا المقّربه کا  اذا( ب   سفيها او بالغا المقّربه کا  اذا( الف
 مّيتا المقّربه کا  اذا( د   مجنونا بالغا المقّربه کا  اذا( ج
  است؟ صحيح اقرار درخصوص مورد کدام -152

 صحّ  الغير بشهاده االقرار عّلق لو( ب   بطل مبهم بلفظ اقرّ  لو( الف
 االقرار في شرط السفه من الخلوّ ( د   بالعربيه اال االقرار يصحّ  ال( ج

 فقط المالي
  ظنّا؟ السرقه ادّعي لو الحکم هو ما -153

 .الدعوي يسمع ال( الف
 .عليه المّدعي يحلف لم لو الدعوي يسقط( ب
 .عليه المّدعي من اليه اليمين ردّ  بعد المّدعي لوحلف الدعوي يثبت( ج
 .عليه المّدعي نکل لو الحاکم من اليمين ردّ  بعد المّدعي لوحلف الدعوي يثبت( د
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 بالّزوجية فاقَرت تزوجت ثم انکرت و الزوجية الرجل اّدعي لو الصحيح هو ما -154

  ؟السابقة
 .وطوءها للثاني و الثاني من يرث ال( ب    .الثاني العقد بطل( الف

قد صاااحّ ( د  .وطوءها له يجوز ال و الثاني منه يرث( ج ثاني الع  اثر ال و ال

 .نفسها علي ال لنفسها النه لالءقرار
  است؟ «بالمحّرم للزاني هو بالسيف القتل» عبارت مصاديق از مورد، کدام -155

  .کالبنت ابدا نکاحه يحرم بمن الزنا( الف
 .الموقب کاخت نکاحه يحرم بمن الزنا( ب
   .االخت کبنت بالنسب يحرم بمن الزنا( ج
 يحرم ما بالرضااااع يحرم» (:ص) لقوله الرضااااعي و النسااابي بالمحرم الزنا( د

 .«بالنسب
  ؟االجل عند مبيعا الرهن کون شرط لو فيما الحکم هو ما -156

 و البيع و الرهن بطاال( ب .االجل بعد ضمنه بالقبض و البيع و الرهن بطل( الف

 .مطلقا ضمنه بالقبض
 و البيع بطل و الرهن صحّ ( د .مطلقا ضمنه بالقبض و البيع بطل و الرهن صحّ ( ج

 .االجل قبل ضمنه بالقبض
  است؟ مورد کدام به ناظر ،«البعل لذات بالعقد التعريض اليجوز» عبارت -157

 .است حرام کنايه به شوهردار زن از خواستگاري( الف
 .است حرام مطلقا شوهردار زن از خواستگاري( ب
 .است حرام باشد، صراحت به اگر شوهردار زن از خواستگاري( ج
 .کند عرضه شوهردار زن به ازدواج براي را خود تواندنمي اجنبي مرد( د
  است؟ صحيح موقت، نکاح درخصوص مورد، کدام -158

 شيئا المهر من يقاصّ  ال الدخول بعد اختيارا المدة من بشيء اخّلت لو( الف
 .شيء امهر من يسقط لم الدخول قبل المدة بعض وهبها لو( ب
 .عليه شيء فال الدخول قبل المدة وهبها لو( ج
 .باذنها اال الزوج  عن العزل يجوز ال( د
  است؟ مورد کدام کردن خارج براي «حّصة» قيد زير، عبارت در -159

جارة( د  االصول اعارة( ج          المساوم ( ب           المضارب ( الف  ا

 االصول
  است؟ مورد کدام تعريف زير، عبارت -160

 و يکتسبان ما بينهما تکون ان علي لفظي بعقد فصاعدا شخصان يشترک ان هي و»

 «غنم من لهما يحصل و غرم من يلتزمان و يربحان
( د  الوجوه شرک ( ج  العنا  شرک ( ب  المفاوض  شرک ( الف

 االعمال شرک 
  است؟ کدام ،«الضيّقه العضائد في شفعه فال» عبارت در «الضيّقه العضائد» کلمه -161

 باريک هايجوي( د  کوچک هايمغازه( ج  کوچک هاياتاق( ب  تنگ راهروهاي( الف
  است؟ کدام «مقصود» يکلمه از منظور زير، عبارت در -162

 «العامل علي واجب غير مقصود   محّلل عمل کل علي يجوز الجعالة»
( د  للجاعل مقصود( ج         للعامل مقصود( ب    للمالک مقصود( الف

 للعقال مقصود
  است؟ کدام ترتيببه است، شده تکرار بار سه که «ها» ضمير مرجع زير، عبارت در -163

 «بها الزامة للحاکم و المطالبة فلها الواجبة حقوقها بمنع الزوج نشز لو»
 الزوجاا ، الحقوق،( ج الحقوق الزوج ، الزوج ،( ب الحقوق الزوج ، الزوج،( الف

 الحقوق الزوج، الزوج ،( د الزوج 
  است؟ نافذ مورد، کدام در رهن -164

 الراهن يملک ال ما( د   الوقف( ج   الدين( ب     الخراجيه االرض( الف
  ؟المحصنان تقاذف لو الحکم هو ما -165
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 حّدهما يجب( ب     عنهما الحد يسقط( الف
حدّ  يساااقط( د   اآلخر يعّزر و بالقذف ابتدا من حدّ  يجب( ج ما ال  و عنه

 يعّزرا 

 

 (ره) حیدری عالمه استنباط اصول: فقه اصول
 ترتيب،به ،(اِفعَل) يصيغه ظاهر غيري، و نفسي مشروط، و مطلق تخييري، و تعييني کفايي، و عيني وجوب بين امر دوران در -166

 کند؟مي اقتضا يککدام
 غيري و مشروط تعييني، عيني،( ب    غيري و مشروط تخييري، عيني،( الف

 نفسي مطلق، تخييري، عيني،( د    نفسي مطلق، تعييني، عيني،( ج
  است؟ صحيح «الفعل طلب» بهراجع مورد، کدام -167

 .است حقيقت سؤال و دُعا استحباب، وجوب، در آن استعمال و است مشکّک کلي قبيل از( الف
 .است حقيقت سؤال و دُعا استحباب، وجوب، در آن استعمال و است متواطي کلي قبيل از( ب
 .است مجاز سؤال و دُعا در و حقيقت استحباب و وجوب در آن استعمال و است متواطي کلي قبيل از( ج
 .است مجاز سؤال و دُعا در و حقيقت استحباب و وجوب در آن استعمال و است مشکّک کلي قبيل از( د
  است؟ واجب اقسام از يککدام تعريف زير، عبارت -168

 «تحصيلها يجب ال و مقدّماته وجود علي وجوبه يتوقّف ما هُوَ»
  توصلي واجب( د  غيري واجب( ج مشروط واجب( ب  مطلق واجب( الف

 بين و ترجيع فيه الذيالمطربالصوتبين المحّرم، الغناء لفظفي شُکّ  اذا» يمسئله -169

 است؟ کدام آن حکم و است تحريميه حکميه شبهه از مورد کدام مصداق «فقط المرّجع
  برائت - نص فقدان( د  تخيير - نص دو تعارض( ج برائت - نص اجمال( ب  احتياط - نص اجمال( الف

  است؟ صحيح اصل، و اماره فرق بيان در مورد، کدام -170
 .األصلفي منه أقوي االمارة  في الواقع کشف لسا ( الف
 العمل مقام في يجري األصل و الّتشريع مقام في تجري االمارة   ا ّ ( ب
 التشريع مقام في يجري األصل و العمل مقام في تجري االمارة   ا ّ ( ج
 ذلک فيه ي ؤخذ لم األصل و الواقع عن الکشف جه  فيها اخذ االمارة   ا ّ ( د
  دارد؟ وجود رابطه کدام ترتيببه زير، فرضي دليل دو از يک هر بين -171

  الشک لکثير الشک   - االکثر علي يبني الرکعات في الشّاک
  حالل الحِداء حرامّ  الغناء

  تخصُّص - ورود( د  تخصّص - حکومت( ج تخصيص - حکومت( ب   حکومت - ورود( الف
  است؟ معني کدام به محصوره، غير يشبهه -172

 موهوما فيه التکليف احتمال کا  أو محصورة غير العرف في اطرافها ع ّدت ما( الف
 .اطرافها جميع ارتکاب عادة   للمکلف، ي مکن لم ما( ب
 قصير زمن في أو مطلقا   اطرافها عدّ  يسهل ال ما( ج
 عرفا   حدودها، و اطرافها المکلف اليضبط ما( د
  دارد؟ حکمي چه نهي، و امر اجتماع -173

 .است ممکن عرفاً ولي محال عقالً( ب  .است محال عرفاً ولي ممکن عقالً( الف
 عرفاً و عقالً است ممکن( د     عرفاً و عقالً است محال( ج
  نيست؟ صحيح «مخصّص اجمال» درخصوص مورد، کدام -174

 .کرد تمسّک تواننمي عام عموم به باشد داشته اجمال جهات تمام از مجمل اگر مفهوميه، يشبهه در( الف
 .کرد تمسک عام عموم به تواننمي متباينين بين دوران در باشد داشته اجمال جهات برخي از مجمل اگر مفهوميه، يشبهه در( ب
 .کرد تمسک عام عموم به تواننمي باشد خورده تخصيص است مردد آن مصداق که مخصصي يوسيلهبه عام اگر مصداقيه يشبهه در( ج
 متصل مخصص کهدرصورتي تنها باشد خورده تخصيص است مردد آن مصداق که مخصصي يوسيلهبه عام اگر مصداقيه، يشبهه در( د

 .کرد تمسک عام عموم به تواننمي باشد
 است؟ مقدم يککدام مسلم فعل در صحت اصل و استصحاب اصل تعارض در -175

 است مقدم مطلقا صحت اصل( ب   .است مقدم مطلقا استصحاب اصل( الف
 .است مقدم صحت اصل معامالت در فقط( د   .است مقدم صحت اصل عبادات در فقط( ج
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  است؟ واجب داللت کدام به واجب يمقدمه -176
 التزامي داللت( د          مطابقي داللت( ج         تضمني داللت( ب           عقلي داللت( الف
  چيست؟ نص اجمال مورد در تحريميه يشبهه در اخباريون و اصوليون نظر -177

 .کنندمي جاري را احتياط هردو( ب    .کنندمي جاري را برائت هردو( الف
 .کنندمي جاري را تخيير اخباريون، و احتياط اصوليون،( د  .کنندمي جاري را احتياط اخباريون، و برائت, اصوليون( ج
به چهارگانه مجاري در اصول اين مجاري حصر و( تخيير و احتياط برائت،, استصحاب) چهارگانه اصول در عمليه اصول حصر -178

 است؟ چگونه ترتيب
  استقرايي - استقرايي( د      استقرايي - عقلي( ج      عقلي - استقرايي( ب   عقلي - عقلي( الف

  شود؟مي اجمالي علم منجزيت از مانع اجمالي علم اطراف از يکي به اضطرار صورت کدام در -179
 .باشد اجمالي علم از بعد اضطرار که هنگامي( ب    .است مانع مطلقاً اضطرار( الف

 .باشد اجمالي علم از قبل معين به اضطرار که هنگامي( د .باشد اجمالي علم از قبل غيرمعين به اضطرار که هنگامي( ج
 اصل دو جريان خصوص در مورد کدام «طاهر االخر و متنجس احدهما انائان اشتبه اذا» مسئله در -180

 است؟ صحيح «برائت» و «طهارت»
 في جريانهما عن مانع االجمالي العلم لکن و الطرفين من لکل شااامل دليلهما( الف

 .الطرفين
 الطهاره اصااااله دليل لکن الطرفين من لکل شاااامل البرائه اصااااله دليل( ب

 اليشملهما
 .جريانهما من مانع الخاص النص لکن و الطرفين من لکل شامل دليلهما( ج
 الطرفين من لکل شامل دليلهما ال  االشکال عن خال( د
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 1395 سال قضاوت آزمون سؤاالت

 مدنی حقوق
 ينوه االرثسهم. هستند دختري ينوه يک و برادر يک خواهر، يک مادر، پدر، متوفي، الفوت حين دوم و اول يطبقه بستگان -1

 است؟ چقدر ترکه از دختري
 فرض نسبت به ششم يک از او سهم عالوه به ترکه نصف( ب    ترکه دوسوم( الف

 بردنمي ارث( د     ترکه نصف( ج
 عسرت يواسطهبه دادگاه مشترک، زندگي شروع از قبل. کندمي ازدواج ديگري مرد با خود اول همسر فوت از پس جواني خانم -2

 چه زوجه نفقه، يمطالبه حق و حبس حق درخصوص مهريه، کامل دريافت تا. است داده عندالمطالبه مهريه تقسيط به حکم زوج،

 دهد؟ انجام تواندمي اقدامي
 .دارد نيز را نفقه يمطالبه حق و است عام تمکين به موظف ليکن کند، خودداري خاص تمکين از( الف
 .ندارد نفقه استحقاق مزبور، مدت در ليکن کند، امتناع دارد شوهر برابر در که وظايفي مطلق ايفاي از( ب
 .ندارد را نفقه يمطالبه حق و است عام تمکين به موظف ليکن کند، خودداري خاص تمکين از( ج
 .دارد نيز را نفقه يمطالبه حق و کند امتناع دارد شوهر برابر در که وظايفي مطلق ايفاي از( د

 است؟ مال وقفيت مُثبِت مورد، کدام -3
  نامهوقف وجود بدون طوالني مدت به وقف به عمل( الف
 بودن عمومي گورستان( ب
 مالکيت عنوانبه فعلي تصرف فرض در وقف عنوانبه سابق تصرف( ج
 متبرکه بقاع در زائرين ياستفاده براي اشيا قراردادن( د

 مُقرض به را آن قيمت بايد بعدا  اينکه قصد به کند،مي قرض خويش يهمسايه از سيمان مقداري خود، يخانه تعمير براي شخصي -4

 چيست؟ عقد قانوني وضعيت. بدهد
 .است فسخ قابل و صحيح قرض، عقد( ب   .است فسخ غيرقابل و صحيح قرض، عقد( الف

 .ندارد مطابقت قرض، عقد مقتضاي با او قصد( د  شودمي محسوب بيع معامله اما است، باطل قرض عقد( ج
سکه از هريک از عقد مجلس در شود،مي مبادله قاجار زمان به متعلق نقره سکه ده با آزادي بهار طالي سکه ده صلحي، عقد طي -5

 دارد؟ حکمي چه مزبور عقد. شودمي تسليم عدد پنج فقط ها
 .است صحيح( الف
 است باطل( ب
 .است باطل مابقي به نسبت و صحيح شده، قبض عقد مجلس در که هاييسکه ميزان به نسبت( ج
 .است صحيح باشند، کرده مبادله به تعهد و نبوده تمليک طرفين قصد کهدرصورتي تنها( د

 از درصد پنج شهر، به روستا از است، نامشخص آن مقدار که او برنج محصول حمل ازاي در کندمي توافق داريکاميون با کشاورزي -6

 است؟ چگونه قرارداد وضعيت. باشد دارکاميون به متعلق حمل، اجرت عنوانبه هابرنج
 .باشد صحيح تواندمي صلح عقد قالب در صرفاً( ب  .است باطل و شودمي محسوب اجاره عقد( الف

 .است باطل و شودمي محسوب جعاله عقد( د  .است صحيح و شودمي محسوب جعاله عقد( ج
 يک ظرف اگر و فروشممي شما به داريد، طلب من از که تومان ميليون پنج ازاي در را اتومبيلم»: گويدمي خود طلبکار به بدهکاري -7

 روز ده گذشت از پس آيا «.شودمي محسوب قبول عنوانبه شما سکوت نکنيد، اعالم معامله اين به نسبت را خود موافقت عدم هفته،

 است؟ شده منعقد هاآن ميان ايمعامله مخاطب، سکوت و
 .است نشده واقع ايمعامله خير،( الف
 .است شده واقع معامله آري،( ب
 .است بطالن به محکوم ديگري، دليلبه بيع اما است، معامله قبول قرينه با همراه مزبور سکوت اگرچه خير،( ج
 .است تعهد تبديل و شودنمي محسوب بيع معامله اين اما است، شده واقع صحيحاً معامله آري،( د

 عدس تن يک که است مدعي فروشنده اما است، بوده برنج تن يک خريد قصدش کندمي ادعا کنندهقبول الذمه،في کلي بيع در -8

 چيست؟ معامله حکم باشند، مساوي عدس و فروشنده موردنظر برنج قيمت کهدرصورتي. است فروخته
 .دارد را معامله فسخ حق خريدار اما است، شده واقع بيع( الف
 .است نشده واقع عقدي( ب
 .کند ثابت را خود ادعاي و قصد خريدار اينکه مگر است، صحت بر محمول عقد( ج
 .کند ثابت را خود ادعاي و قصد فروشنده اگر است، صحيح عقد( د
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. کندمي دريافت توليدي شرکت يک از را مشخص مبلغ ازاي در اوليه مواد تن صد يک فروش ايجاب حاوي ايميلي داريکارخانه -9

 است، کرده قصد را ايجاب قبول فروشنده، ايجابِ حاويِ  ايميلِ  يمطالعه محض به پيش، هفته يک که کند ادعا ايميل مخاطب اگر

 دارد؟ وضعيتي چه مزبور يمعامله
 .شودمي واقع خريدار اقرار زمان در بيع(  الف
 .است نشده واقع عقدي( ب
 .کند قبول را ايميل مخاطب ادعاي فروشنده اينکه مگر است، نشده واقع عقدي( ج
 .است شده واقع صحيحاً خريدار، قصد زمان در بيع( د
 دارد؟ وضعيتي چه مزبور، ضمانت شود،مي آزاد مديون ذمه ضمان، عقد از پس داندنمي اما کند،مي قبول را ضامن ايجاب طلبکاري -10

 .است باطل آن، آثار به لهمضمون جهل علتبه ضمانت عقد( الف
 .است باطل طرفين، قصد تطابق عدم علتبه ضمانت عقد( ب
 .است باقي ضمان از پس عنهمضمون مديونيت اما است، صحيح ضمانت عقد( ج
 .شودمي بري دين از اصلي مديون يذمه و است صحيح ضمانت عقد( د
 دارد؟ را عليهمولي يزوجه طالق حق قهري ولي مورد، کدام در -11

 عليهمولي جنون و سفه صغر،( ب    عليهمولي جنون و صغر( الف
 ادواري و دائمي از اعم عليه،مولي جنون( د     عليهمولي دائمي جنون( ج
 است؟ صحيح مورد کدام هبه، يدرباره -12

 .کندنمي ساقط را واهب رجوع حق مرهوب، عين دادنعاريه( الف
 .شودمي تحجير و رهن ارتفاق، انتفاع، حق مانند حقوقي رايگان انتقال شامل هبه،( ب
 .است ابرا نوعي مديون، به طلب بخشش( ج
 .بردنمي بين از را رجوع حق متهب يا واهب حجر( د
 است؟ صحيح مورد کدام کفالت، يدرباره -13

 .است صحيح کفيل، از مکفول کفالت( الف
 شودمي دين انتقال سبب کفالت،( ب
 کندمي بريء را او از پس کفيالن مکفول، هر فوت کفيل، از کفالت در( ج
 .است الزم کفالت عقد از پيش حق، يمطالبه براي مکفول بر دعوي ياقامه( د
. کندمي صلح جمشيد به را اتومبيل همين احمد. کندمي منتقل احمد به را آن مرتضي. فروشدمي مرتضي به را اتومبيلي جمشيد -14

 است؟ صحيح مورد کدام. شودمي اقاله مرتضي و جمشيد بين بيع قرارداد انتقاالت، و نقل اين متعاقب
 .است جمشيد به آن قيمت يا اتومبيل مثل دادن به ملزم مرتضي( الف
 .رودمي بين از اول، معامله اقاله حق احمد، به مرتضي از اتومبيل انتقال با( ب
 .کند مسترد جمشيد به را اتومبيل است ملزم مرتضي( ج
 .است جمشيد به اتومبيل قيمت پرداخت به متعهد مرتضي( د
 شود؟مي باطل مزارعه مورد کدام در -15

 کند ترک را آن عمل، ابتداي در يا اثنا در عامل هرگاه( الف
 .نمايد زرع را آن غير عامل، و باشد شده قيد معيني زرع هرگاه( ب
 .بدهد مقابل طرف به نيز ديگري مال حاصل، از ايحصه  برعالوه طرف دو از يکي شود شرط هرگاه( ج
 .نباشد ممکن مانع رفع و شود خارج انتفاع قابليت از آب فقدان يواسطهبه زمين هرگاه( د
 دارد؟ راه مورد کدام در خيار شرط -16

 نکاح( د    صلح( ج   ضمان( ب   وقف( الف
مي اجاره عقد بر تأثيري چه مستأجر فوت. کند استفاده  اجاره مورد عين از خود تنها که است کرده تعهد مستأحر اجاره عقد در -17

 گذارد؟
 .ندارد تأثيري( د  .شودمي باطل( ج  .کند فسخ را آن تواندمي موجر( ب .شودمي منفسخ( الف

 دليلبه معامله از پيش مزبور مال که شودمي معلوم بعدا . فروشدمي جواد به فضولي صورتبه بهرام مال عنوانبه را ملکي احسان -18

 دارد؟ حکمي چه مزبور يمعامله. است شده منتقل احسان به ارث
 .است باطل( ب   .است احسان ياجازه به موقوف آن، نفوذ( الف

 .است نافذ( د   .است بهرام ياجازه به موقوف آن، نفوذ( ج
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 مبيع عين استرداد حق احمد آيا. شودمي مفلس سيما خريدار، به مبيع عين تسليم از پس و فروشدمي سيما به را خود مال احمد -19

 دارد؟ را
 معين عين يا باشد، کلي ثمن خواه بلي،( ب  .شودمي غرما در داخل ثمن، گرفتن براي و خير( الف

 .باشد معين عين ثمن، اگر بلي،( د    .باشد کلي ثمن اگر بلي،( ج
 که نباشد معلوم اگر. فروشدمي تومان ميليون صدوبيست به داشته ارزش تومان ميليون صد که را خود زمين ادواري، مجنون -20

 دارد؟ وضعيتي چه معامله است، بوده وي جنون يا افاقه زمان در معامله
 .است تنفيذ قابل افاقه شدن مسلّم از بعد وي، خود توسط( ب  .است تنفيذ قابل وي، وليّ توسط( الف

 .است نافذ و صحيح( د     .است باطل( ج
 نزد در مال اگر دارد؟ وضعيتي چه وديعه عقد. کندنمي تنفيذ را آن وليّ اما گذاردمي وديعه به وليّ  اذن بدون را خود مال سفيه، -21

 دارد؟ حکمي چه شود، تلف تفريط و تعدي بدون مستودع،
 نيست ضامن مستودع -نباشد يا باشد عوض شرط به خواه است، صحيح وديعه( الف
 .است ضامن مستودع -است باطل( ب
 نيست ضامن و است امين مستودع. است صحيح باشد، عوض شرط بدون وديعه اگر( ج
 .نيست ضامن مستودع -.کند فسخ را آن تواندمي سفيه وليّ اما است، صحيح وديعه( د
 وکالت اين. رساندمي وي اطالع به( ايميل) رايانامه يک طي را مراتب و کندمي تعيين خود وکيل عنوانبه را غايبي شخص فردي -22

 شود؟مي محقق چگونه
 وکيل انشائي ياراده اعالم با( ب                وکيل رضايت با( الف

 موکل به قبول يرايانامه وصول( د     قبول يرايانامه ارسال( ج
 دارد؟ حکمي چه توافق اين. کندمي تسليم لهمضمون به دين، جنس غير به مالي ضامن طرفين، توافق با ضمان، عقد از پس -23

      .دهد رضايت آن به عنهمضمون اگر حتي است، باطل( الف
  .دهد رضايت آن به عنهمضمون اينکه مگر است، باطل( ب
       .شودمي محسوب معاوضه و است صحيح( ج
 .شودمي محسوب تعهد تبديل و است صحيح( د
 نيست؟ ابرا صحت شرايط از مورد، کدام -24

 دين بودن آزاد( د                دائن اهليت( ج     مديون اهليت( ب  دين بودن کلي( الف
 است؟ صحيح حواله عقد اطراف اهليت درخصوص مورد کدام -25

 .نيست عقد طرف چون نيست، الزم محتال اهليت اما است، الزم عليهمحال و محيل اهليت( الف
 .دهندمي انجام مالي تصرف هاآن يهرسه چون است، الزم طرف هرسه اهليت( ب
 .کند پرداخت را خود دين بايد هرحالبه وي چون نيست، الزم عليهمحال اهليت اما است، الزم محتال و محيل اهليت( ج
 .اوست نفع به و کندمي کفايت او رضاي صرف چون نيست، الزم محتال اهليت اما است الزم عليهمحال و محيل اهليت( د
 که شودمي معلوم مشتري، توسط هابرنج دريافت از پس. شودمي فروخته الذمهمافي کلي صورتبه يک، درجه طارم برنج تُن صد -26

 است؟ صحيح مورد کدام است معيوب و سه درجه نوع در هاآن از تُن ده
 .دارد فسخ حق سه درجه برنج تن ده به نسبت خريدار( الف
 .بگيرد ارش يا نموده فسخ را معامله معيوب برنج تن ده به نسبت تواندمي خريدار( ب
 .دارد را معامله کل فسخ حق خريدار( ج
 .دهد تحويل يک درجه طارم برنج تن ده بايد فروشنده( د
مي معلوم معامله از پس. بدهد فروشنده به را انبار در خود هايگندم از معيني مقدار که شودمي شرط خريدار بر بيع، عقد ضمن -27

 است؟ صحيح آن اجراي ضمانت و مذکور شرط درخصوص مورد کدام. اندشده تلف سيل اثر در معامله از قبل هاگندم تمامي که شود
 .کند فسخ را بيع عقد تواندمي فروشنده و است فعل شرط( الف
 .کند مسترد ديگري به را دريافتي عوض بايد طرفين از هريک و است نتيجه شرط( ب
 .کند فسخ را بيع عقد تواندمي فروشنده و است نتيجه شرط( ج
 .دهد تحويل را هاگندم بدل بايد خريدار و است فعل شرط( د
 است؟ صحيح فضولي معامله رد يا اجازه حق رسيدن ارث به درخصوص مورد کدام -28

          .رسدمي ارث به باشد تمليکي فضولي عقد اگر صرفاً( الف
  .رسدمي ارث به باشد، عهدي فضولي عقد اگر صرفاً( ب
         .باشد عهدي يا بوده تمليکي فضولي عقد خواه رسد،نمي ارث به( ج
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 .باشد عهدي يا بوده تمليکي فضولي عقد خواه رسد،مي ارث به( د
 است؟ فقهي يقاعده کدام بيانگر زير، عبارت -29

 (مدني قانون 35 ماده) «.است مالکيت دليل مالکيت، عنوانبه تصرف»
 تسليط( د   يد( ج   يد ضمان( ب   مَلِک من( الف

 است؟ صحيح وصيت، درخصوص مورد کدام -30
 .کند وصيت نيست، موجود هنوز که اينوه و خود ارشد پسر نفع به را ملکي تواندمي موصي( الف
 توانندمي او يورثه کند، فوت وصيت تنفيذ از قبل و پدر فوت از بعد موصي، فرزندان از يکي و باشد ثلث بر زايد ميزاني به وصيت اگر( ب

 .کنند اجازه را ثلث بر مازاد
 .نيست شرط قبول غيرمحصور، بر وقف به وصيت در( ج
 .کند رجوع تواندنمي کرده، وصيت ضمن که اقراري از موصي( د
 

 تجارت حقوق
 است؟ صحيح مورد کدام دلّال، قانوني هايمسئوليت و اختيارات درخصوص -31

 .کندمي دلّالي هاآن براي که است اشخاصي مالئت و اعتبار ضامن( الف
 .نمايد قبض را قرارداد مبلغ معامله، طرفين از يکي جايبه تواندنمي( ب
 .است مسئول شود،مي معامله که ايالتجاره مال قيمت و ارزش درخصوص( ج
 .است تعهد اجراي مسئول مشترکاً خود آمر با باشد، سهيم معامله در اگر( د
 يدارنده برابر در هاآن از هريک مسئوليت قانوني، لحاظ به. کنندمي امضا را آن ظهر اي،سفته صادرکننده ضامن عنوانبه نفر دو -32

 است؟ چگونه ترتيببه يکديگر، برابر در و سفته
 مشترک -تضامني( د            تضامني -تضامني( ج  مشترک -مشترک( ب .ندارند مسئوليتي -تضامني( الف

 دارد؟ حکمي چه تجارتي، ثبت دفتر در شده ثبت اطالعات و اظهارات -33
 .نيست استناد قابل شخص، عليه يا له و دارد اعالمي يجنبه صرفاً( الف
 .شودمي محسوب دليل اظهارکننده، ضرر به( ب
 .نيست اثبات قابل آن خالف که است اياماره اظهارکننده، ضرر به( ج
 .است اثبات قابل آن خالف که است اياماره اظهارکننده، ضرر به( د
 است؟ صحيح تصفيه، اداره فاقد شهرهاي در ورشکستگي امور يتصفيه درخصوص مورد کدام -34

 .باشد دادسرا نماينده حضور با بايد قانوناً و است ناظر عضو توسط ورشکسته، تاجر اموال از برداريصورت( الف
شخيص حين در تواندمي طلبکاري هر( ب ضور طلبکارها، ساير مطالبات ت سانيده هم به ح سبت و ر ست در که هاييطلب به ن سيدگي د  ر

 .نمايد اعتراض است،
 .باشد دادسرا نماينده حضور با بايد قانوناً و است تصفيه مدير توسط ورشکسته، تاجر اموال از برداريصورت( ج
 .است پذيرامکان ناظر عضو نظارت و دادستان ياجازه با تصفيه مدير توسط ورشکسته، تاجر التجارهمال فروش( د
 و صادر طلبکاران از يکي نفع به دين مبلغ پرداخت به تاجر مالي محکوميت در حکمي تاجر، ورشکستگي حکم صدور از قبل -35

. است نموده تعيين مزبور موردي حکم اجرايي عمليات از قبل را او توقف تاريخ دادگاه ورشکستگي، حکم صدور از بعد. است شده اجرا

 دارد؟ فوق شده اجرا حکم به نسبت تأثيري چه امر اين
 .است بالاثر و باطل مزبور، اجرايي عمليات( الف
 .است معتبر و صحيح مزبور، اجرايي عمليات( ب
 .است صحيح هم آن اجرايي عمليات باشد، شده صادر تاجر شده حال ديون به نسبت حکم اگر( ج
 .شودمي باطل اجرايي عمليات باشد، طلبکاران از برخي اعتراض مورد به،محکوم طلب اگر تنها( د
 نيست؟ نافذ ورشکسته تاجر سوي از زير، تصرفات از يککدام ورشکستگي، حکم صدور از بعد -36

  اجرت مبلغي مقابل در اجيرشدن( الف
 صغير فرزند به متعلّق مال فروش( ب
 او اموال از يکي به نسبت مقرّله مالکيت بر مبني اقرار( ج
 فقرا ميان آن تقسيم جهت او الفوت حين ترکه و اموال ثلث به نسبت وصيت( د
 چيست؟ ورشکسته تاجر متصرفي اموال به نسبت خيار ادعاي حکم -37

 .اجراست و اثبات قابل نباشد، طلبکاران ضرر به اگر و تصفيه مدير توسط فقط دارد، خود متصرفي اموال به نسبت وي که خياراتي( الف
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شخاص سوي از خيار دعوي اگر( ب شد، ديگر ا ست، و اثبات قابل با سبت خيار ادعاي تاجر خود اگر اما اجرا صرفي اموال به ن شته مت  دا
 .نمايد اجرا را آن تواندنمي باشد،

 .اجراست قابل تصفيه مدير توسط فقط دارد، خود متصرفي اموال به نسبت وي که خياراتي( ج
 .گذارد اجرا به تواندمي نباشد، طلبکاران ضرر به اگر دارد، خود متصرفي اموال به نسبت وي که را خياراتي( د
 آثار از مورد کدام کنند، منعقد شرکا از نفر چند با منحصرا  را ارفاقي قرارداد طلبکاران تضامني، شرکت ورشکستگي متعاقب اگر -38

 نيست؟ ارفاقي قرارداد قانوني تبعات و
  طلبکاران ميان شرکت دارايي تقسيم عدم( ب   شرکت دارايي و اموال از ايحصه تعهد امکان( الف

 ضمانتي مسئوليت از قرارداد طرف شرکاي شدن مبرا( د   طلبکاران ميان قرارداد طرف شرکاي دارايي تقسيم عدم( ج
 دارد؟ حکمي چه مزبور معامله دهد، انجام خود اختيارات از فراتر را ايمعامله تضامني، شرکت مدير اگر -39

 .باشد شده تصريح شرکت اساسنامه در شرکت مدير اختيارات محدوديت به اينکه مگر است، صحيح( الف
 .است يکن لم کان و باطل ثالث، اشخاص مقابل در شرکت مدير اختيارات کردن محدود و است صحيح( ب
 .است غيرنافذ( ج
 .باشد آگاه مدير اختيارات محدوديت از معامله طرف اينکه مگر است، صحيح( د
 است، داشته دهي زيان شرکت قبل، مالي سال در اگر. است ريال ميليارد يک مالي، سال پايان در سهامي شرکت يک خالص سود -40

 است؟ مقدّم مورد کدام کسر قانوني، لحاظ به
 استهالک( ب    قبل سال مالي هايزيان جبران( الف

 اختياري و قانوني هاياندوخته از اعم ها،ذخيره يکليه( د قانوني ياندوخته عنوانبه شرکت خالص سود از بيستم يک( ج
مي ساقط کساني چه به نسبت دارنده رجوع حق شود، صادر صدور از پس ماه سه چک، پرداخت عدم يگواهينامه کهدرصورتي -41

 شود؟
 ظهرنويسان و ضامنين( د   ضامنين( ج   هاآن ضامنين و ظهرنويسان( ب کنندهتأييد بانک( الف

 است؟ صحيح سهامي، شرکت يمديرههيئت حقوقي عضو ينماينده درخصوص مورد کدام -42
 .است تغيير قابل عمومي، مجمع تصويب با فقط( ب   .است تغيير قابل استعفا، درصورت فقط( الف

 .است تغيير قابل حقوقي، شخص سوي از دفعات به( د     .است تغيير غيرقابل( ج
 است؟ صحيح شرکت، واقعي يسرمايه و تجارتي شرکت يشده ثبت يسرمايه ميزان يمقايسه درخصوص مورد کدام -43

 .باشد بيشتر واقعي، يسرمايه است ممکن فقط( ب     .اندمساوي همواره( الف
 .باشد کمتر واقعي، يسرمايه است ممکن فقط( د    .باشد بيشتر يا کمتر واقعي، يسرمايه است ممکن( ج
 اقدام اين کنند،مي نقد وجه به تبديل را شرکت غيرمنقول و منقول اموال يکليه عمومي، مجمع يمصوبه استناد به شرکت مديران -44

 دارد؟ شرکت حيات در تأثيري چه خود، خودي به
 .است شرکت بطالن موجب( ب        .         ندارد شرکت حيات در تأثيري( الف

 .است شرکت انحالل حکم در( د        .است شرکت شدن بالموضوع حکم در( ج
 بدهي پرداخت وثيقه نيز را خود مسکوني ملک و صادر ريال ميليارد 5 مبلغ به چک فقره يک بابک، از کاال خريد ضمن شهرام -45

 مورد کدام شود، مواجه پرداخت عدم با چک کهدرصورتي. گيردمي قرار بهروز اختيار در ظهرنويسي با چک. دهدمي قرار بابک به خود

 است؟ صحيح وصول، ينحوه خصوص در
 .کند درخواست را وثيقه اجراي و چک وجه همزمان، دارد حق دارنده( الف
 .کند درخواست را وثيقه اجراي امتناع، درصورت و کند مطالبه را چک وجه ابتدا دارد حق دارنده( ب
 .کند درخواست را وثيقه اجراي دارد حق فقط دارنده( ج
 .کند مطالبه را چک وجه دارد حق فقط دارنده( د
 اکثريت صورت،دراين است نفر 95 عادي عمومي مجمع در حاضر سهام تعداد و نفر 105 سهامي شرکت دارانسهام کل تعداد -46

 شود؟مي محقق سهم، مثبت رأي تعداد چه با  آرا مطلق
 سه و پنجاه( د             چهار و پنجاه( ج         هشت و چهل( ب   نه و چهل( الف

 مدير و شودمي ورشکسته محمد. کندمي صادر جواد يبرعهده و علي وجه در را براتي دارد، جواد از که طلبي اتکاي به محمد -47

 است؟ چگونه برات پرداخت وضعيت. کندمي وصول جواد از را محمد طلب تصفيه،
        .        شود داخل محمد، غرمايي هيئت در تواندمي فقط دارنده( الف
 .کندمي دريافت را برات وجه غرمايي، هيئت بر مقدم دارنده( ب
        .ندارد مسئوليتي ديگر برات، وجه پرداخت به نسبت جواد( ج
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 .است پرداخت مسئول دارنده، برابر در همچنان جواد( د
 شرکت طرف از را ايسفته شرکت، براي بانکي تسهيالت اخذ بابت تجاري، شرکت يک امضاي حق دارنده و مدير عنوانبه سعيد -48

 دارد؟ مسئوليتي چه وي سفته، اين درخصوص. کندمي مهر و امضا را آن و صادر
 .هستند مسئول متضامناً دارنده، برابر در شرکت، با همراه( الف
 .دارد تضامني مسئوليت دارنده، برابر در سفته، امضاکنندگان ساير همراه به صادرکننده، عنوانبه( ب
 .ندارد مسئوليتي و تعهد شخصاً( ج
 .هستند مسئول مشترکاً دارنده، برابر در شرکت، با همراه( د
 تاريخ در شرکت. کندمي دريافت 1/4/94 سررسيد به چک فقره يک بهروان، سهامي شرکت به اوليه مواد تن پنج ازاي در حسن -49

 رأي و تصميم اعتراض، بودن وارد و سرمايه کاهش به حسن اعتراض درصورت. دهد کاهش را خود يسرمايه گيردمي تصميم 1/11/93

 است؟ چگونه چک سررسيد از پيش دادگاه
 .دهدمي چک وجه پرداخت به حکم دادگاه و شده حال او بدهي نسپارد کافي يوثيقه پرداخت، تأمين جهت شرکت اگر( الف
 صدور قانون مکرر 3 ماده براساس نيز چک وجه يمطالبه دعواي و ندارد وجود اموال توقيف امکان چک، سررسيد نرسيدن فرا دليلبه( ب

 .شودمي رد چک
 .کندمي حکم آن پرداخت به دادگاه و شده حال چک، صدور از ناشي دين بالفاصله( ج
 .کندمي حکم چک وجه پرداخت به سپس و توقيف را شرکت اموال نخست حسن، درخواست به دادگاه( د
 تجديدنظرخواهي، يمرحله در و شود صادر بطالن به حکم سهامي، شرکت تشکيل مقررات رعايت عدم دليلبه کهدرصورتي -50

 بود؟ خواهد چه دادگاه تصميم. باشد شده مرتفع بطالن موجبات
 مقتضي رأي صدور براي بدوي يشعبه به ارجاع و رأي نقض( ب                  دعوي سقوط قرار( الف

       بطالن حکم تأييد( د                     دعوي رد( ج

 مدنی احکام اجرای و دادرسی آیین
 اعالم را اقامت محل تغيير و دهد تغيير را خود اقامت محل وي خوانده، اقامت محل در اوليه دادخواست واقعي ابالغ از پس اگر -51

 است؟ صحيح مورد کدام نکند،
 .است حضوري صادره، حکم و شودمي فرستاده ابالغ براي سابق محل همان به قضائي اوراق و هااخطاريه( الف
 .است غيابي صادره، حکم و شودمي فرستاده ابالغ براي سابق محل همان به قضائي اوراق و هااخطاريه( ب
 .کند اعالم دادگاه دفتر به را خوانده جديد نشاني تا خواهدمي خواهان از دادگاه دفتر مدير( ج
 .شودمي محسوب غيابي صادره، حکم و گيردمي انجام رسمي يروزنامه در آگهي نشر طريق از ابالغ( د
 دهد، رأي توضيح اخذ بدون دعوا ماهيت در نتواند دادگاه و نشوند حاضر دادگاه در دعوا اصحاب از يکهيچ ابالغ، رغمعلي اگر -52

 چيست؟ حکم
 طرفين مجدد دعوت و رسيدگي وقت تجديد( ب دفتر مدير توسط دادخواست ابطال قرار صدور( الف

 قاضي توسط دعوا رد قرار صدور( د  قاضي توسط دادخواست ابطال قرار صدور( ج
 ترديد و انکار با. کندنمي حاضر دادرسي اول يجلسه در را اسناد اصول خواهان. است شده اقامه عادي سند استناد به دعوايي -53

 گيرد؟مي صورت اقدام کدام خوانده،
 .کند حاضر دوم جلسه در را اسناد اصول شودمي ابالغ خواهان به و شده تجديد جلسه( الف
 .شودمي ابطال خصوص آن در نباشند، ديگري يادله به مستند خواهان دادخواست اگر( ب
 .شودمي اعالم مردود خواهان، دعواي( ج
 شودمي صادر خواهان دعواي رد قرار و شودمي خارج خواهان داليل عِداد از سند( د
 تهران استان تجديدنظر دادگاه در مزبور قرار کند،مي دعوا رد به اقدام قرار، صدور با ورامين شهرستان( حقوقي) عمومي دادگاه -54

 کند؟مي صادر را مقتضي حکم و کرده رسيدگي پرونده به مرجع کدام شود،مي نقض کشور عاليديوان در اما شود،مي تأييد
 ورامين شهرستان( حقوقي) عمومي دادگاه همعرض يشعبه( ب   ورامين شهرستان( حقوقي) عمومي دادگاه همان( الف

 تهران استان تجديدنظر دادگاه( د    کشور عاليديوان يشعبه همان( ج
 شد؟ خواهد چگونه دادرسي جريان شود، مطرح دادگاه اول يجلسه در تقابل دعواي دادخواست اگر -55

 .نمايدمي ابالغ( طاري و اصلي) دعوا اصحاب به را خواسته و کرده تجديد را دادرسي يجلسه وقت دادگاه الزاماً( الف
 .کند رسيدگي دادخواست هردو به دادرسي، يجلسه همان در است موظف دادگاه و شده ابالغ تقابل دعواي خوانده به دادخواست( ب
 .شودمي تجديد دادرسي جلسه وقت اصلي، دعواي خواهان درخواست با( ج
 .شودمي تعيين تقابل دعواي به رسيدگي براي ايجلسه و شودمي رسيدگي دادگاه يدرجلسه اصلي، دادخواست به( د
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 توليت به حکم شرايط، احراز با بدوي دادگاه. است شده اقامه اوقاف ياداره و بهرام عليه احمد، يناحيه از توليت اثبات دعواي -56

 رأي يا و بدوي دادگاه رأي به نسبت تواندمي اوقاف ياداره آيا شود، اعالم مردود بهرام تجديدنظرخواهي اگر. کندمي صادر احمد

 کند؟ خواهيفرجام به اقدام تجديدنظر،
 تجديدنظر رأي به نسبت فقط اما بلي،( ب     مورد هردو به نسبت بلي،  (الف

 کدامهيچ به نسبت خير،( د      بدوي رأي به نسبت فقط اما بلي، (ج
 نيست؟ اجرا مانع حکم، کدام از تجديدنظرخواهي -57

 يد خلع( د    مبيع تحويل به الزام( ج عدواني تصرف رفع( ب رسمي سند تنظيم به الزام  (الف
 کند؟ را دادرسي جلسه تأخير درخواست تواندمي وکيل آيا -58

 .  بنمايد را جلسه تأخير درخواست تواندمي دارد، توکيل در وکالت اگر حتي موجّه، عذر وجود با( الف
 .   بنمايد را جلسه تأخير درخواست تواندمي توکيل، در وکالت عدم شرط با و موجّه عذر وجود با تنها( ب
 .شود دادرسي جلسه تأخير موجب تواندنمي صورتيدرهيچ( ج
 .شود دادرسي جلسه تأخير موجب تواندمي درهرصورتي( د
 گرفت؟ خواهد صورت اقدام کدام نباشد، معلوم او اقامت محل يا خواهان دادخواست، در هرگاه -59

 .شودمي رد دادگاه، دفتر مدير قرار موجببه روز دو ظرف(  الف
 .  شودمي رد دادگاه، قرار موجببه روز دو ظرف( ب
مي ابطال دادخواست دادگاه توسط صورتدرغيراين شود، نقص رفع روز ده ظرف تا شودمي الصاق ديوار به اياخطاريه دادگاه دفتر در( ج

 .شود
 .شودمي رد دفتر مدير توسط صورتدرغيراين شود، نقص رفع روز ده ظرف تا شودمي الصاق ديوار به اياخطاريه دادگاه، دفتر در( د
 است؟ مرجع کدام صالحيت در ساختمان، عوارض درخصوص شهرداري و مؤدي بين اختالف رفع -60

 77 ماده کميسيون( د    اداري عدالت ديوان( ج        100 ماده کميسيون( ب       99 ماده کميسيون( الف
 است؟ نشده بينيپيش صريح اجراي ضمانت دادخواست، قانوني شرايط از يککدام براي -61

 دادخواست امضاي -فارسي زبان به تنظيم -مخصوص چاپي برگ در تنظيم( الف
 .داندمي مطالبه مستحق را خود خواهان آن، موجببه که جهاني و تعهدات -خوانده شغل( ب
 .  دارد درخواست دادگاه از خواهان که آنچه -خوانده شغل( ج
   خوانده شغل -فارسي زبان به تنظيم -مخصوص چاپي برگ در تنظيم( د
 است؟ شخص کدام خواهان اند،شده وقف اموالي به وارده خسارت مطالبه دعواي درخصوص -62

  موقوفه حقوقي شخصيت( د  متولي( ج    خيريه امور و اوقاف اداره( ب    عليهم موقوفه  (الف
 است؟ پذيرامکان قضائي، مراجع تصميمات از يککدام به نسبت دادرسي ياعاده تقاضاي -63

 احکام فقط( ب     دعوا قاطع قرارهاي و احکام( الف
 قطعي قرارهاي و احکام( د     قرار يا حکم از اعم هادادگاه آراي تمام( ج
 دعواي که استدالل اين با و کرده مطرح کارشناس نظر طبق را تصرف ايام المثلاجرت پرداخت به حميد محکوميت دعواي سيما -64

 خواسته تأمين قرار صدور تقاضاي است، مدني دادرسي آيين قانون 108 ماده «الف» بند با منطبق و مالکيت رسمي سند به مستند او

 چيست؟ خواسته تأمين قرار صدور براي دادگاه تکليف. کندمي را احتمالي خسارت پرداخت بدون
سته ميزان و نوع چون( الف شخص دقيق طوربه خوا ست م شناس نظر طبق بعداً بايد و ني شخص کار ست مکلف دادگاه شود، م  وي از ا

 .  کند دريافت احتمالي خسارت
سته اينکه دليلبه( ب شخص هنوز خوا ست م شناس نظر طبق بعداً و ني شخص کار سته تأمين قرار صدور امکان شد، خواهد م  وجود خوا

 .ندارد
ستند وي دعواي چون( ج سمي سند به م ست، مالکيت ر ست مکلف دادگاه ا سارت دريافت بدون ا  تأمين قرار صدور به اقدام احتمالي، خ

 .کند خواسته
 مکلف دادگاه نباشد، مزبور ماده ديگر بندهاي مشمول موضوع اگر لذا است، نشده قيد مالکيت رسمي سند در خواسته ميزان و نوع چون( د

 .کند دريافت احتمالي خسارت وي از است
 است؟ کدام داوري، رأي اجراي از ناشي اختالف رفع مرجع -65

 .است کرده صادر را داوري رأي که داوري( ب  .است داده ارجاع داوري به را دعوا که دادگاهي( الف
 .دعواست اصل به رسيدگي صالحيت واجد که دادگاهي( د .است کرده صادر داوري رأي اجراي جهت اجراييه، که دادگاهي( ج
 است؟ صحيح مورد کدام -66

 .است مؤثر دادرسي در انگيزه اعالم نمايد، اعالم را خود يانگيزه و کند مسترد را آن انکار، از پس سند کنندهارائه اگر( الف
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 .است اعدادي قرارهاي جزء قرار، اين اما است، نشده بينيپيش سند اصالت به رسيدگي قرار عنوانبه قراري قانون، در هرچند( ب
 .کندمي آن بطالن بر داللت است، گرفته قرار انکار مورد دادرسي اثناي در که سندي استرداد( ج
 .باشد نشده تصريح آن به نامهوکالت در هرچند کند، انکار را خواهان سند تواندمي دعوا از دفاع در وکيل( د
 طرفين؟ تراضي به مگر کند، تعيين داور سمت به تواندنمي زير اشخاص از يککدام دادگاه -67

 قضائي محاکم در شاغل اداري کارمندان و قضاوت( الف
 آن اثر در يا و دادگاه قطعي حکم موجببه داوري، از محروم اشخاص( ب
 قانوني اهليت فاقد اشخاص( ج
 آنان مأموريت يحوزه در دولت کارمندان( د
 است؟ ميزان چه معادل مالي، دعاوي در صادره احکام به ثالث اعتراض دادرسي يهزينه حاضر،درحالِ -68

   بهمحکوم درصد چهار( ب     بهمحکوم درصد پنج( الف
 خواسته درصد چهار( د     بهمحکوم درصد سه( ج
 تبديل تقاضاي تواندمي شرط، کدام به مشروط و زماني چه تا لهمحکوم. است شده توقيف خواسته قبال در عليهمحکوم از مالي -69

 بکند؟ را ديگري مال به شده توقيف مال
 شده، توقيف قبالً که مالي از فروش، سهولت و قيمت حيث از شود،مي پيشنهاد که مالي - فروش بهراجع عمليات به شروع از قبل تا( الف

 .نباشد کمتر
 کمتر شده، توقيف قبالً که مالي از فروش، سهولت و قيمت حيث از شود،مي پيشنهاد که مالي - فروش بهراجع عمليات پايان از قبل تا( ب

 .نباشد
 مشروط غير صورتبه -فروش بهراجع عمليات به شروع از قبل تا( ج
 .نباشد کمتر شده، توقيف قبالً که مالي از فروش، سهولت و قيمت حيث از شود،مي پيشنهاد که مالي - فروش از قبل تا( د
 است؟ 1394 مصوب مالي هايمحکوميت اجراي ينحوه قانون مقررات مشمول مورد، کدام -70

ضائي، مراجع از صادره مالي محکوميت احکام فقط( الف ستور قرار و کيفري و حقوقي مراجع از اعم ق سته تأمين و موقت د  از صادره خوا
 مذکور مراجع

ضائي مراجع از صادره احکام يکليه( ب شخاص محکوميت بر ق صالحي هايگزارش ديگري، به مال نوع هر پرداخت به ا ضائي، مراجع ا  ق
 حکومتي تعزيرات مدني آراي

 کيفري و حقوقي مراجع از اعم قضائي، مراجع از صادره مالي احکام فقط( ج
 مراجع يکليه از صييادره نقدي پرداخت به محکوميت و مال رد جرم، از ناشييي زيان و ضييرر ديه، جمله از مالي، هايمحکوميت يکليه( د

 قضائي
 

 کیفری احکام اجرای و دادرسی آیین
 صالحيت دادگاه، کدام است شده نظامي خاص جرم مرتکب ايران، اسالمي جمهوري حاکميت قلمرو از خارج در نظامي يک -71

 دارد؟ را جرم اين به رسيدگي
 تهران دو يا يک کيفري مورد، حسب( ب   خدمت محل يک، کيفري( الف

 دستگيري محل نظامي،( د    تهران نظامي،( ج
 دهد؟مي انجام را او اتهام بهراجع مقدماتي تحقيقات مرجع، کدام. است تعقيب تحت فردي، عمدي قتل اتهام به ساله 17 نوجواني -72

  جرم وقوع محل نوجوانان و اطفال دادگاه( ب   جرم وقوع محل نوجوانان يويژه دادسراي( الف
  نوجوان اقامت محل نوجوانان و اطفال دادگاه( د  جرم وقوع محل نوجوانان و اطفال ويژه يک کيفري دادگاه( ج
 شود؟ صادر بايد قرار کدام باشد، محقق قاضي نزد عمومي دعواي سقوط موارد از يکي هرگاه -73

  تعقيب ترک( د   پرونده بايگاني( ج          تعقيب موقوفي( ب  تعقيب منع( الف
 است؟ مرجع کدام با اتهام بودن سياسي تشخيص -74

  استان مرکز دادستان( ب   استان تجديدنظر دادگاه اول شعبه رئيس( الف
 . است مطرح آن در پرونده که دادگاهي يا دادسرا( د  انقالب دادگاه نظر اخذ از پس استان مرکز يک کيفري دادگاه( ج
 است؟ مطالبه قابل شاکي توسط جرم، از ناشي هايزيان و ضرر از يککدام -75

  معنوي و مادي فقط( ب   الحصولممکن منافع و معنوي مادي،( الف
  مادي فقط( د   تقويم قابل الحصولممکن منافع و مادي فقط( ج
 است؟ صحيح کيفري، هايپرونده ياحاله درخصوص مورد کدام -76

 .کند احاله ديگر قضائي يحوزه به را پرونده رأساً عمومي، امنيت و نظم حفظ منظوربه تواندمي قضائيه يقوه رئيس( الف
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 .است ضروري خصوصي شاکي رضايت پرونده، ياحاله براي( ب
ست به مورد، حسب نظامي دادگاه و دادسرا در پرونده ياحاله( ج ضائي رئيس يا نظامي دادستان درخوا ستان ق  سازمان رئيس موافقت و ا

 .است مسلح نيروهاي قضائي
شعبه موافقت و مبدأ قضائي يحوزه دادستان درخواست بنابه استان، يک ديگر قضائي يحوزه به قضائي يحوزه يک از پرونده ياحاله( د

 .است استان مرکز يک کيفري دادگاه اول ي
 دارند؟ دادرسي ياعاده درخواست حق زير، اشخاص از يککدام -77

 حکم مجري دادستان و کشور کل دادستان شاکي، عليه،محکوم( الف
  کشور عاليديوان رئيس و شاکي کشور، کل دادستان عليه،محکوم( ب
  شاکي و عليهمحکوم( ج
 حکم مجري دادستان و کشور کل دادستان عليه،محکوم( د
 است؟ زير دادگاه کدام صالحيت در او جرم به رسيدگي. شودمي اعدام مستوجب مخدر مواد حمل مرتکب اي،ساله 16 نوجوان -78

 دو کيفري( د    انقالب( ج نوجوانان جرائم به رسيدگي ويژه يک کيفري( ب  نوجوانان و اطفال( الف
 زمان مدت نمايد، صادر کشور از خروج منع دستور مقدماتي، تحقيقات يمرحله در متهم به دسترسي عدم علتبه بازپرس، هرگاه -79

 است؟ کدام دستور، اين اعتبار
 تمديد غيرقابل و ماه سه( ب     تمديد قابل و ماه سه( الف

 تمديد قابل و ماه شش( د    تمديد غيرقابل و ماه شش( ج
 ارسال مرجع کدام به جهات، ساير بهراجع قانوني تصميم اتخاذ از پس پرونده شود، پرداخت المالبيت از بايد ديه که مواردي در -80

 شود؟مي
 دادگاه، مقتضي حکم صدور براي کيفرخواست، صدور با دادگاه( ب  مقتضي حکم صدور براي دادستان، دستور به دادگاه  (الف

 مقتضي تصميم اتخاذ براي بازپرس، دستور به( د    دادستان دستور به کيفري، احکام اجراي واحد( ج
 است؟ قضائيه قوه رئيس اختيارات حدود جزء مورد، کدام تأييد -81

 وزير مشاوران و هااستان مراکز شهرداران مخابراتي ارتباطات کنترل( الف
 مطبوعاتي و سياسي جرائم متهمان سکونت محل بازرسي و تفتيش دستور( ب
 مجلس نمايندگان تلفني مکالمات شنود دستور( ج
 مجريه قوه رئيس کار محل بازرسي و تفتيش دستور( د
 است؟ غيرقانوني سياسي جرائم متهمان به نسبت زير، موارد از يککدام اعمال -82

 موقت بازداشت( ب    استرداد  (الف
 قضائي نظارت قرار صدور( د  جرم تعدد به ناظر مقررات( ج
  شود؟نمي محسوب قضائي مراجع در متهم حضور براي موجّه عذر جهات از مورد، کدام -83

 واگيردار هايبيماري قبيل از مهم حوادث به ابتال( الف
 دوم يطبقه از سوم يدرجه تا متهم اقرباي يا همسر بيماري( ب
 .شودمي محسوب موجّه عذر بازپرس، تشخيص به عرفاً که مواردي( ج
 . شود تردّد امکان عدم موجب که زلزله و سيل مانند قهري حوادث بروز( د
 دادگاه. است نگرفته قرار پرونده طرفين از يکهيچ اعتراض مورد امر اين. است شده صادر محلي صالحيت فاقد دادگاه از رأي -84

 نمايد؟مي اتخاذ تصميمي چه تجديدنظر
 .کندمي اعاده رأي يصادرکننده دادگاه به مقتضي قرار صدور براي را پرونده رأي، نقض از پس( الف
 .کندمي ارسال صالح مرجع به را پرونده رأي، نقض بدون( ب
 .کندمي رسيدگي تجديدنظر درخواست به بدوي، دادگاه صالحيت به توجه بدون طرفين، اعتراض عدم علتبه( ج
 .داردمي اعالم رأي يصادرکننده دادگاه به را مراتب و ارسال صالح مرجع به را پرونده و نقض را رأي( د
 صالحيت در وي جرم به رسيدگي شود،مي فوت به منجر تصادف مرتکب کرج شهرستان در. است گرگان مقيم که اردبيل فرماندار -85

 است؟ کيفري دادگاه کدام
 اردبيل( د             تهران( ج             گرگان( ب       کرج  (الف

 است؟ مرجع کدام با اختالف حل قتل، نوع در دادستان و بازپرس اختالف درصورت -86
 يک کيفري دادگاه( د  کشور عاليديوان( ج   دو کيفري دادگاه( ب     استان تجديدنظر دادگاه  (الف

 است؟ مرجع کدام ياجازه به منوط امنيت، و نظم حفظ منظوربه استان يک ديگر قضائي يحوزه به حوزه يک از پرونده ياحاله -87
   کشور کل دادستان( ب     کشور عاليديوان  (الف
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 قضائيه قوه رئيس( د    استان همان تجديدنظر دادگاه( ج
 نمايد؟ تقديم کيفري دادگاه به را خود زيان و ضرر دادخواست تواندمي زماني چه تا شاکي -88

   دادرسي اول يجلسه تشکيل از پيش( ب    دادرسي اول يجلسه پايان  (الف
 حکم صدور از پيش( د    دادرسي ختم اعالم از قبل( ج
 دارند؟ را متهم از تأمين اخذ اختيار صورت، کدام در دادگستري ضابطان -89

 . باشند داشته شدهارائه تأمين صحت به اطمينان( ب    .باشد داشته ضرورت تأمين اخذ  (الف
 .ندارند تأمين اخذ اختيار اساساً( د    .باشد داده اذن قضائي مقام( ج
 تأمين قرار چند قانوني، شرايط وجود درصورت. گيردمي قرار تعقيب تحت مخدر مواد نگهداري و تعزيري سرقت اتهام به شخصي -90

 شد؟ خواهد صادر وي درخصوص
قت بازداشيييت از غير تأمين قرار دو( ب  .باشد شده منظور آن در جرم هردو که تأمين قرار يک  (الف  قرار يا مو

 موقت بازداشت
 قضائي نظارت قرار يک همراه به تأمين قرار يک( د     تأمين قرار دو( ج 
 شود؟مي چگونه کفالت قبولي قرار وضعيت کفيل، فوت درصورت -91

 .شودمي منتقل قانوني مقامقائم به کفيل، تعهدات( الف
 .است منتفي( ب
 .شودمي منتقل قانوني مقامقائم به کفيل تعهدات متهم، رضايت و قضائي مقام صالحديد با( ج
 .شودمي منتقل ورثه به کفيل تعهدات ترکه، قبول با( د
 دادگاه يوظيفه است، داشته مقرر قانون که است ميزاني حداقل از کمتر قانوني، جهات برخالف نخستين، حکم در مقرر مجازات -92

 چيست؟ تجديدنظر
 .نمايدمي تشديد را مجازات باشد، گرفته قرار دادستان يا شاکي تجديدنظرخواهي مورد امر اين کهدرصورتي( الف
 .است نموده مقرر قانون که است مجازاتي تعيين به ملزم باشد، کسي چه تجديدنظرخواه اينکه از فارغ( ب
 نموده مقرر قانون که اسييت مجازاتي حداقل تعيين به ملزم اسييتان، دادگسييتري کل رئيس تأييد و شيياکي تجديدنظرخواهي درصييورت( ج

 .است
 .کندمي اقدام قانوني مجازات حداقل تعيين به نسبت متهم، تجديدنظرخواهي عدم و دادستان تجديدنظرخواهي درصورت( د
 يوظيفه. دارد قضائي مقام نزد اقرار قصد بدوا  و ندارد شاکي که است شده زنا مادون نامشروع يرابطه جرم مرتکب «الف» آقاي -93

 چيست؟ مورد اين در قاضي
   اقرار عدم و جرم پوشاندن به توصيه( الف
 اقرار عواقب ذکر با اقرار به تشويق( ب
 .شودمي مجازات تخفيف باعث اقرار اينکه ذکر و کامل و صحيح اقرار به توصيه( ج
  متهم وکيل حضور در مگر اقرار، عدم به توصيه( د
 کند؟مي صادر قراري چه بازپرس نمايد، تسليم بازپرس به را شکايت مورد چک يالشه متهم چنانچه بالمحل، چک صدور جرم در -94

 تعقيب موقوفي( د  تعقيب منع( ج               دادرسي به جلب( ب          تعقيب ترک  (الف
 شود؟نمي تأمين قرار لغو باعث زير، قرارهاي از يککدام صدور -95

 تعقيب منع( د  تعقيب تعليق( ج  دادرسي به جلب( ب  متهم فوت مورد در جز تعقيب، موقوفي( الف
 

 عمومی جزای حقوق
 چيست؟ ديه پرداخت به حقوقي شخص محکوميت شرط -96

  .است حقيقي اشخاص مختص تنها ديه پرداخت به محکوميت( الف
  وي بودن نامعلوم يا جنايت مرتکب حقيقي شخص به دسترسي عدم( ب
   ديه پرداخت براي حقيقي شخص توانايي عدم( ج
  وارده يصدمه و حقوقي شخص رفتار بين سببيت يرابطه احراز( د
 شود؟مي تبعي مجازات سقوط باعث مورد، کدام -97

مان مرور( د   عمومي عفو( ج   مشروط آزادي( ب  گذشتغيرقابل جرائم در گذشت( الف  ز
   

 است؟ مجازات تخفيف مانع زير، موارد از يککدام -98
 تعزيري جرائم تعدّد( ب     سياسي جرائم تکرار( الف
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 3 تا 1 درجه تعزيري جرائم تعدّد( د   تکرار مشمول قطعي محکوميت فقره سه( ج
 شود؟مي افاقه زمان تا رسيدگي تعويق سبب زير، موارد از يککدام در جنون حدوث -99

   اللهي حق حدود در قطعي حکم صدور از قبل( الف
 استثنا بدون جرائم، يکليه در دادرسي حين( ب
    قصاص و حدود در جرم ارتکاب حين( ج
 حدي جرائم در قطعي حکم صدور از پس( د
 شود؟مي آن جايبه تعزيري مجازات جايگزيني و حدي مجازات سقوط سبب جرم، کدام در توبه احراز -100

 محاربه( د  قذف( ج  عنف به زناي( ب       االرضفي افساد( الف
 شود؟نمي اجرا تعزيري جرائم از دسته کدام مورد در جرم، تعدّد مقررات -101

  هشت و هفت درجه( د  هشت تا سه درجه( ج  شش تا يک درجه( ب   سه تا يک درجه( الف
 مجازات کدام به وي باشد، تعزيري جرم جنس از حدي جرم که شود تعزيري جرم يک و حدي جرم يک مرتکب شخصي اگر -102

 شود؟مي محکوم
  مجازات هردو به جرم، نوع دو بودن متفاوت علتبه( الف
 حدي مجازات به فقط قذف، از غير در( ب
  مجازات هردو به صورت،درغيراين و حدي فقط شوند، واقع هم راستاي در جرم دو اين اگر( ج
  تعزيري مجازات نصف عالوه به حداکثر و حدي مجازات به( د
 «الف» سرقت، روز در. دارد خود هايغيبت حذف براي را مدرسه غياب و حضور دفتر سرقت قصد است، ساله 13 پسري که «ب» -103

 چيست؟ «الف» رفتار وصف. کندمي باز او براي را اتاق در است، مدرسه نگهبان که
 .شد خواهد محکوم معاونت مجازات حداکثر به معاون، عنوانبه( الف
 .شودمي محکوم سرقت قانوني مجازات به معاون، عنوانبه( ب
 .باشدنمي کيفر قابل نيز «الف» عمل است، جزايي مسئوليت فاقد مباشر، عنوانبه «ب» آنکه دليلبه( ج
 .شودمي محکوم سرقت قانوني مجازات حداکثر به و بوده معنوي مباشر «الف»( د
 دارد؟ حکمي چه جرم، ارتکاب حين در گردانروان مواد اختياري مصرف از ناشي ارادگيبي -104

 .شودنمي شناخته کيفري مسئوليت رافع اصوالً( الف
 .شودمي شناخته مسئوليت رافع اصوالً( ب
  .است کيفري مسئوليت رافع عوامل از مطلق، طوربه( ج
 .نيست کيفري مسئوليت رافع عوامل از مطلق، طوربه( د
 بيندازد؟ تعويق به را حکم صدور تواندمي دادگاه زماني چه -105

 مقدماتي تحقيقات يخاتمه از پس( ب   آن صدور از پس يا محکوميت حکم ضمن( الف
  مجازات تعيين از پس( د    متهم مجرميت احراز از پس( ج
 چيست؟ حکم يصادرکننده دادگاه تکليف نکند، رعايت را حکم مفاد تکميلي، مجازات اجراي مدت طي محکوم، اگر -106

 .کند تبديل هشت تا شش درجه نقدي جزاي يا حبس به را محکوميت مدت يبقيه تواندمي( الف
 .دهدمي افزايش سوميک تا را حکم در مندرج تکميلي مجازات مدت اول، بار براي( ب
 .نمايد تبديل نقدي جزايبه را مجازات و داشته معاف تکميلي مجازات تحمل يادامه از ناتواني، دليلبه را محکوم( ج
 .کند تبديل ديگر تکميلي مجازات اول، بار براي احکام، اجراي قاضي پيشنهاد به تواندمي( د
 است؟ تبعي آثار فاقد زير، هايمحکوميت از يککدام -107

 ابد حبس( ب     بلد نفي( الف
 سال دو از کمتر تعزيري حبس( د   حد موجب جرائم در شالق( ج
 دارد؟ حکمي چه کمتر، و حبس سال دو مجازات با غيرعمدي جرائم مرتکبان مورد در حبس، جايگزين مجازات اعمال -108

 شاکي گذشت و تخفيف جهات وجود به مشروط الزامي،( ب   دادگاه تشخيص حسب اختياري،( الف
  مجرم موافقت درصورت الزامي،( د     الزامي مطلقاً( ج
 مسير در. ندارد جنين سقط بر اثري هيچ که نمايدمي شربتي خريد به مبادرت نيست، باردار که زني جنين سقط قصد به «الف» -109

 دارد؟ حکمي چه «الف» توسط ارتکابي رفتار. شکندمي و افتاده «الف» دست از شربت شيشه منزل،
 .شودمي محسوب جرم و بوده محال جرم به شروع( ب           .نيست جرم( الف

  جرم به شروع حکم در( د     جرم به شروع( ج
 نمود؟ صادر حقوقي شخص اموال کل يمصادره به حکم توانمي مورد، کدام در -110
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 .باشد ريال ميليارد يک از باالتر اقتصادي جرم به کيفري محکوميت يسابقه داراي( الف
 .يابد کيفري مسئوليت ريال، ميليارد يک از باالتر اقتصادي جرم ارتکاب براي( ب
 .باشد اموال کل يمصادره کيفر داراي شده، مرتکب شرکت منافع راستاي در حقوقي شخص قانوني ينماينده که جرمي( ج
 .باشد داده تغيير جرم ارتکاب جهت در منحصراً را خود فعاليت نخستين، مشروع هدف از انحراف با( د
 ايعده. کندمي فوت دارو دادن در پرستار اشتباه علتبه بيمارستان در و شودمي مصدوم راننده احتياطيبي سبب به پياده عابر -111

 است؟ شده پيروي عليّت ينظريه کدام از عقيده، اين در. است پرستار همان جاني دارند عقيده حقوقدانان از
   نتيجه يواسطهبي شرط( ب              نتيجه پويايي شرط( الف

             نتيجه ضروري شرط( د              نتيجه مناسب شرط( ج
 است؟ خصوصي عفو از برخورداري از مانع زير، جهات از يککدام -112

 حکم صدور تعويق( ب   ابد حبس به محکوميت( الف
  مجازات اجراي تعليق( د   عفو از عليهمحکوم مکرر ياستفاده( ج
 رسيدگي. است کرده خارجي ارز جعل به اقدام ايران، در خود اقامت محل هتل در ثالث، دولت يتبعه دو مشارکت با توريستي -113

 گيرد؟مي صورت صالحيتي اصل کدام براساس ايران، محاکم در هاآن اتهام به
    شخصي( د               سرزميني( ج           جهاني( ب           واقعي( الف

 است؟ اجبار نوع کدام مصاديق از خواب، حالت در جرم ارتکاب -114
   خارجي منشأ با معنوي( ب     داخلي منشأ با مادي( الف

  خارجي منشأ با مادي( د     داخلي منشأ با معنوي( ج
 بعدا   هرگاه. نمايدمي ساقط را مجازات دادگاه جهت، همين به و کندمي توبه سپس و شده شش درجه تعزيري جرم مرتکب «الف» -115

 است؟ کدام «الف» حقوقي وضعيت است، کرده توبه به تظاهر وي که شود ثابت
 .شودمي محکوم ارتکابي جرم قانوني مجازات به «الف» و شودمي ملغي مجازات سقوط( الف
 .شودمي محکوم مجازات حداکثر به شود، جرم مرتکب مجدداً چنانچه ولي شود،نمي اجرا «الف» مجازات( ب
 .شودمي محکوم شش درجه مجازات حداکثر به «الف» و شودمي ملغي مجازات سقوط( ج
 .شودمي محکوم زندان جايگزين مجازات به «الف» و شودمي ملغي مجازات سقوط( د
 کند؟ صادر زندان جايگزين مجازات به حکم تواندنمي قاضي مورد، کدام در -116

 .باشد حبس سال دو از بيش آن، قانوني مجازات که غيرعمدي جرم( الف
 .باشدمي محکوميت يسابقه فاقد متهم و است حبس سال يک آن، قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرم( ب
  هفت درجه متعدد عمدي جرائم( ج
 .است پنج درجه آن، قانوني مجازات که عمدي جرم( د
 است؟ کدام جرم، در شرکت تحقق اصلي شرط -117

 شرکا عمل تشابه يا تساوي( ب    مشارکت مورد جرم بودن عمدي( الف
  کنندگان مداخله مستقيم رفتار به جرم استناد( د   جرم تحقق در شرکا از يک هر عمل کفايت عدم( ج
 است؟ نتيجه به مقيد جرم، کدام -118

 اکاذيب نشر( د  افترا( ج   جعل( ب        عملي افتراي( الف
 چيست؟ مخدر مواد قاچاق جرائم در اعدام، و ابد حبس غير تعزيريِ هايمجازات تخفيف ميزان -119

  قانوني مجازات حداکثر و حداقل ميانگين تا( الف
  درجه سه تا يک ميزان به تقليل( ب
  مجازات همان نصف تا حداقل، فقدان درصورت و جرم آن مجازات حداقل نصف تا( ج
  مجازات همان نصف تا حداقل، فقدان درصورت و جرم آن مجازات حداقل سوميک تا( د
 باشد، نکرده رعايت را دفاع مراتب ،«ب» ولي کند صدق دفاع نفس چنانچه ،«الف» قتل درصورت. کندمي حمله «ب» به «الف» -120

 چيست؟ «ب» رفتار حکم
  .شودمي پرداخت المالبيت از «الف» يديه و است منتفي قصاص( الف
 .شودمي محکوم تعزير و ديه به «ب» و است منتفي قصاص( ب
      .شودمي قصاص( ج
 .است منتفي تعزير و ديه قصاص،( د
 

 اختصاصی جزای حقوق
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 شود؟مي محکوم نيز عضو ديه يا قصاص به نفس، قصاص  برعالوه مرتکب عمدي، قتل ارتکاب فروض از يککدام در -121
 .شود قتل سبب جنايت، آن و شود عضو يک بر جنايت موجب ضربه، يک با( الف
 .باشد مرگ در مؤثر ضربات، برخي فقط ولي کند، وارد متعدد ضربات( ب
 .باشد مؤثر قتل در جنايات، آن يهمه و شود مختلف اعضاي بر متعدد جنايات موجب ضربه، يک با( ج
 .باشند مؤثر قتل در هاآن تمامي که کند وارد مختلف اعضاي بر متوالي متعدد ضربات( د
 است؟ جايز دادگاه حکم بدون زير، مهدورالدم اشخاص از يککدام قتل -122

   .است حيات سلب مستوجب که حدي جرم مرتکب( الف
  قصاص حق صاحب به نسبت فقط نفس، قصاص مستحق( ب
    .است الوقوعقريب وي تجاوز که کسي( ج
 .است عضو قطع مستوجب که حدي جرم مرتکب( د
 است؟ قصاص ثبوت شرط زمان، چه در وي، حيات از گذارقانون حمايت و عليهمجني بودن محترم -123

  نتيجه وقوع زمان در تنها( ب    نتيجه و فعل وقوع زمان در( الف
  نتيجه يا فعل وقوع زمان دو از يک هر در( د    فعل وقوع زمان در تنها( ج
 است؟ صدمه جبران دار عهده شخصي چه باشد، او بر جنايت مستلزم وي دفع و بوده مجنون مهاجم، هرگاه مشروع، دفاع در -124

  .نيست ثابت ضمان( ب            مهاجم يعاقله( الف
 المالبيت( د         مدافع يعاقله( ج
 مسلمان قصاص اجراي از پيش ولي شود، «ب» عمد قتل مرتکب «الف» کهدرصورتي. هستند غيرمسلمان هردو «ب» و «الف» -125

 چيست؟ قضيه حکم گردد،
 .شودمي محکوم تعزير و ديه پرداخت به و ساقط قصاص( ب  .ندارد حکم در تأثيري وي شدن مسلمان( الف

 .شودمي تعزير و ساقط ديه و قصاص( د  .شودمي ساقط تعزير و ديه قصاص،( ج
 خوني انعقاد عدم به توجه با. کندمي وارد است، غيرکشنده متعارف افراد به نسبت که را ايصدمه هموفيلي، بيمار يک به «الف» -126

 است؟ قتلي نوع چه شده، واقع قتل. رسدمي قتل به نامبرده هموفيلي، بيماران نزد
  ديدهبزه وضعيت براساس مورد حسب محض، خطاي يا عمد شبه يا عمد( الف
  عليه مجني نامتعارف وضعيت به «الف» توجه و آگاهي درصورت عمدي قتل( ب
  عمد شبه( ج
 «الف» مستقيم قصد به توجه با عمد، شبه يا عمد مورد حسب( د
 او تير قضا از و کندمي شليک را تيري بميرد، انساني اينکه قصد به ولي باشد، وي مقصود معيني جمع يا فرد اينکه بدون «الف» -127

 است؟ شده واقع قتل کدام. شودمي کشته و کرده برخورد شخصي به هم
 عمد( د  عمد شبه( ج عمد شبه حکم در( ب  محض خطاي( الف

 شود؟مي غيررشيد اشخاص ضعف از سوءاستفاده جرم مجازات تشديد باعث مورد، کدام -128
 .باشد ديدهبزه اول درجه اقارب از مرتکب،( ب   .باشد دائمي مجنون ديده،بزه( الف

 .کند تحصيل خود براي مالي مرتکب،( د   .باشد ديدهبزه قيم مرتکب،( ج
 شده جرم کدام مرتکب او. است فروخته «ج» به رسمي، صورتبه را آن مجددا   و «ب» به عادي، صورتبه را خود ملک «الف» -129

 است؟
 معارض يمعامله( د  کالهبرداري( ج نامشروع طريق از مال تحصيل( ب  غير مال فروش( الف

 شده( جرائم) جرم کدام مرتکب وي. بيفتد کار از سامانه آن شودمي باعث بانک، يک سامانه هايداده در دستکاري با «الف» -130

 است؟
  سامانه در اخالل( ب   سامانه در اخالل و داده جعل مادي تعدّد( الف

 سامانه در اخالل و داده تخريب مادي تعدّد( د   سامانه و داده تخريب نتيجه تعدّد( ج
 است؟ چقدر محارب، مورد در بلد نفي مجازات حداکثر -131

 .نشود بيشتر سال ده از اينکه شرط به محارب، يتوبه زمان تا( ب                 محارب يتوبه زمان تا( الف
 دادگاه تشخيص بنابه( د                 ساليک( ج
 منصرف حکم، صدور از قبل و مدتي گذشت از پس او. است کرده هم استناد آن به و داده ارائه دادگاه به را مجعولي سند «الف» -132

 است؟ جرمي چه او عمل. است کرده مسترد دادگاه از را آن و شده
 کالهبرداري جرم به شروع و مجعول سند از استفاده جعل،( ب  مجعول سند از استفاده جرم به شروع( الف
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 .است کيفري وصف فاقد( د    مجعول سند از استفاده( ج
 است؟ صحيح واحد، خط اتوبوس در گذاريبمب ادعاي درخصوص مورد کدام -133

 .باشد داشته صحت ادعا اين که است جرم درصورتي( الف
 .شودنمي تلقي جرم قانوني، عنصر فقد علتبه( ب
 .باشد داده انجام را کار اين هم عمالً و باشد ايران اسالمي جمهوري نظام با مقابله قصد به اگر است، جرم( ج
 .باشد عمومي اذهان تشويش و کشور امنيت زدن برهم قصد به که است جرم درصورتي( د
 است؟ جرم زير، موارد از يککدام در خودکشي به تشويق صرف -134

 .باشد ايرايانه هايسامانه طريق از( ب   باشد مجنون فرد به نسبت( الف
 .شود خودکشي به منجر( د     .شود تکرار( ج
 شود؟مي برخورد وي با چگونه است، بوده غفلت روي از وي اظهارت که نمايد ادعا ،«سب» به متهم هرگاه -135

 .باشد آن مانند و مستي غضب، از ناشي وي غفلت آنکه مگر است، النبيساب( الف
 .شودنمي محسوب النبيساب اثبات، درصورت و نمايد اثبات را خود ادعاي بايد( ب
 .شودنمي اعتنا وي ادعاي به( ج
 .شودنمي محسوب النبيساب( د
 است؟ صحيح ميت، بر جنايت يديه درخصوص مورد کدام -136

 .شودمي پرداخت عاقله توسط محض، خطاي در و مرتکب توسط عمد،شبه و عمد جنايت در و است حال( الف
 .است زنده انسان ديه دهميک آن ميزان وليکن است، ديه پرداخت عمومات تابع پرداخت، مسئول و مدت نظر از( ب
 .شودمي پرداخت مرتکب توسط و است حال( ج
 .رسدنمي ارث به ديه که تفاوت اين با است، ديه پرداخت عمومات تابع پرداخت، مسئول و مدت نظر از( د
 به موفق خود، کردنمعرفي پزشک خاطر به صرفا   و پزشک عنوانبه خود معرفي طريق از متقلبانه، مانورهاي به توسل با «الف» -137

 است؟ شده جرم کدام مرتکب او شود،مي «ب» با ازدواج
 کالهبرداري( ب     ازدواج در فريب( الف

 کالهبرداري به شروع( د   «ب» جهيزيه تصاحب درصورتکالهبرداري،( ج
 است؟ صحيح قوادي، جرم درخصوص مورد کدام -138

 .هست نيز بلد نفي حدي، شالق برعالوه تعدّد، درصورت آن مجازات( الف
 .است نزديکي وقوع عدم درصورت تبعيد ساليک و نزديکي وقوع درصورت حدي شالق ضربه هشتاد آن، مجازات( ب
 .است جرم تحقق شرط عمل، تکرار( ج
 .است لواط يا زنا تحقق به منوط جرم، اين تحقق( د
 است؟ کسي چه قذف ديگري، بالغ و مشروع فرزند به «.نيستي پدرت فرزند تو» يجمله گفتن مجرمانه وصف -139

 وي خود( د   وي پدر( ج  مادرش و مخاطب قذف( ب        وي مادر( الف
 دارد؟ حکمي چه کند،نمي تمکين حبس، حق از استفاده علتبه که ايزوجه ينفقه پرداخت از زوج امتناع -140

 .است زوج کيفري مسئوليت موجب فقط( ب     .است زوج مدني مسئوليت موجب فقط( الف
 .نيست زوج متوجه مسئوليتي هيچ( د      .است زوج مدني و کيفري مسئوليت موجب( ج
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سؤاالت می شریحی  سخنامه ت ضاوت توانید به کتاب مجموعه آزمون** توجه: برای دریافت پا های طبقه بندی ق

 انتشارات چتردانش مراجعه فرمائید.

 


