
 

 

  

 با مجموعه کتب گزیده قوانین 49تطبیق سواالت آزمون وکالت 



 

 یحقوق مدن

 نده لتعلق بت همسخن کست،  بت وی   ضوی م ضنستتت کت،  بعاک  لعلی  شخصیخم ل غ رمنلولی م  ک  ت ویخی  لم -1

 ل غ لتعلق بت لحجی ی بیده کت،  ت قممیل، کس  ک بت عهاه دک د. کین لع للت چت حکمم دک د؟ شید  ت کینلم
 گردد.ب( غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم، نافذ می  شود.الف( غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم، نافذ نمی

 د( باطل است.     ج( صحیح است.

 
ا.  وت قیا تید شم  للاک ی تم لینف لمب لة تیدبیش، ووظمم  نده س بشخصیخم بس ، بت ثلا کلیک    سوم، -2

 کین سوم، چت سضعمتم دک د؟
 الف( غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ کند.

 غیرنافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است.ب( 

 ج( باطل است.

 د( صحیح است.

 
 مع کسّغ  کق  ت س بمع دسّ  چت حکمم دک با؟ضنسشا. د  وی   کق  ة ببعا کز سقیع بمع  تنیاک  ل مع  ک بت شصص ث  ثم لم -3

 ب( اقاله و بیع دوّم، هر دو صحیح است.  شود و بیع دوّم صحیح است.الف( اقاله باطل می

 شود.د( اقاله صحیح است و بیع دوّم منفسخ می  ج( اقاله صحیح است و بیع دوّم باطل می شود.

 
  اک  لی د د تییص قنک دکد  مک س بج   د ی یم  ت د  حمن تطن س د  شنکیط کضطنک ی لوعلا شاه ب شا  وحمح کت،؟ -4

 ب( تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است.   الف( ممکن است توسط دادگاه ابطال شود.

 غیرنافذ است.د(       ج( باطل است.

 
همئ، عمیلم دییکن ع  م  شخخی  د  ب ض ضخخم ن د د   اک  لی د  333بت لیجب لوطیق  أی سحا   سیة شخخم  ه  -5

 د تییص وعها ضنسشواة ضوی م  وحمح کت،؟
 من، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند.الف( باید عالوه بر ث

 ب( باید از باب تعهد استرداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.

 ج( باید برمبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.

 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت کند. 255د( باید با رعایت مادة 

 
 کگن ض لن ب   ض ی، لومین  ت پندکت، دین  ک بت شصص ث  ا حیک ت دکده ب شا   اک  لی د وحمح کت،؟ -6

 کرده باشد. الف( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول و دین را پرداخت

 ب( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که مضمون عنه به حواله رضایت داده باشد.

 ج( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول کرده باشد.

 د( ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یاز قانون مدن ماده 222از کتاب  98و  52رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  66رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یمدنماده از قانون  222از کتاب  52رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  41رجوع کنید صفحه 

 

 98 - 82 یکشور سال ها یوان عالید یعموم یأته یهآراء وحدت رواز کتاب  89فحه رجوع کنید ص

 



 

 
 د  تییص کهلم، ومتع کشص ص حلملم   اک  لی د وحمح کت،؟ -3

 ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.الف( هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان

 ز هیچ حق مدنی محروم شود.تواند اب( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، از این رو هیچ انسانی نمی

 ها ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشند.ج( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان

 ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند.د( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان

عا  کبج   وعها کز تیی ضنسشواه  سی لکلف بت پندکت، ل لغ لعموم د  قنک دکد بمعم للن  شخاه کت،  ت د  وی    -8

 سجت ک تزک  کت،. ب یع کز کجنکی وعها تیددک ی بمیده کت،. بنکت س قیکعا عمیلم   اک  لی د وحمح کت،؟
 الف( خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.

 ب( خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

 نده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام، مخیر است.ج( فروش

 تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه  التزام پرداخت کند.د( فروشنده می

  اک  لی د  د  تییص کت  ض کبحالغ قنک دکد  وحمح کت،؟ -9

 ارداد است.ب( بطالن قرارداد، جزو اسباب انحالل قر    الف( امکان اقالة قرارداد مطابق قاعده نیست.

 د( انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست.   ج( امکان فسخ قرارداد در عقود الزم، خالف قاعده نیست.

 
 حلیق کینکن  وحمح کت،؟ اک  لی د د تییص تس  ک  وو مهم د   -11

 تواند به پرداخت آن رأی دهد.الف( در موارد مشخصی دادگاه می

 تواند مورد حکم قرار گیرد.دید دادگاه میب( در تمام موارد، به صالح

 شود.ج( تنها درخصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می

 د( در هیچ موردی پذیرفته نشده است.

گن س عا  س شکستگم کس   اک  چت زی ن دیاه زن ب شا س ضی  شید  ب  ضنض لعلی  بیدن بممتد  حیکدث  کبواگم  چو ب -11

 گن س وواسق وألمن تس    بابم  وحمح کت،؟لی د د تییص لسئی م، بممت
 الف( حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمة شخص ثالث باشد، پرداخت معادل دیه کامل مرد، به عهده صندوق است.

 د.کنگر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، دیه پرداخت میدل یک دیه کامل مرد برعهده بیمهب( پرداخت معا

 گر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صندوق دارد.گر است و بیمهج( پرداخت معادل دیه کامل مرد به عهده بیمه

 عهده صندوق است.گر و نصف دیگر آن، به د( پرداخت نصف دیه کامل مرد به عهده بیمه

 
وی   لجلس وفکمکم بم  کز لس ح، للن  د   بنکت س ق بین پم  ضنسش آپ  وم ن  کگن لس ح، آپ  وم ن بنکت س -12

 قنک دکد پم  ضنسش د آیا   اک  لی د وحمح کت،؟
 باشد. % 2فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از خریدار و پیشالف( پیش

 باشد. % 2خریدار حق فسخ دارد، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از ب( فقط پیش

 خریدار در هر حال حق فسخ دارند.فروشنده و پیشپیش ج(

 فروشنده حق فسخ دارد.د( فقط پیش

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  26و  22رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  52رجوع کنید صفحه 

 

قانون اصدددالح قانون بیمه اجباری  -از کتداب مجموعده قوانین و مقررات کاربردی حقوقی 125و  122رجوع کنیدد صدددفحده 

 98در مقابل شخص ثالث مصوب  مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسؤولیت

 



 

شخصیم للکم  ک بن کسدد تید  بسال  بعا بس  سقف  نده کت،. کس دک کی یک پسن بت ب   علم س یک دتتن بت ب   زهنک  -13

 ت ب   لعییلت ب شا   اک  لی د وحمح کت،؟کت،. د  وی وم  ت علم ضی  شید س دک کی یک پسن بت ب    ض  س یک دتتن ب

 الف( سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است.

 ب( سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوی خواهد بود.

 ج( رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت.

 وقف منتفع نخواهند شد.د( تا زمانی که زهرا در قید حیات است، رضا و معصومه از منافع 

 
شخصیم للک دیگنی  ک باسن تم، بم یواگم  بت ل لغ لعموم  بنکی تید ضنستتت س ثمن آن  ک د ی ض، بمیده کت،.  -14

    اک  لی د وحمح کت،؟ وال  ک پس کز کطالع  ضلط بمع  ک ووفمذ لم
 الف( ثمن متعلق به بایع فضولی است.

 ب( بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.

 ج( بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند.

 د( بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن آن را به حاکم بسپارد.

 پذین کت،؟م ل غ لشتند کز تیی یکم کز شن  ء د   اک  یک کز لیک د زین  کلک نمیکت، ولسد ت -15
 ب( تقسم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.     الف( بخشی از ملک موقوفه باشد.

 م شده باشند.ید( شرکا به صورت الزام آوری، ملتزم بر عدم تقس  م موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود.یج( تقس

 
 د  وی   کلتو ع کز سول، لوظی  ویتط هن یک کز طنضمن د  دس کن ب لزدی   اک  لی د وحمح کت،؟ -16

 ب( صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است.   خسارت تحت شرایطی مقدور است.الف( مطالبه 

 د( امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.    ج( امکان الزام به انعقاد نکاح وجود دارد.

 
 ت شخصیخم بت عویکن تخ ب س دیگنی بت عویکن ل  شخن د  سقیع تس    بابم بل  دک با   اک  لی د د  لیک دی  -13

 وحمح کت،؟
 ب( مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنایی.     الف( مباشر مسئول است نه سبب.

 بت مساوی مسئول هستند.د( صرف نظر از درجه تأثیر، به نس   ج( عاملی که خسارت مستند به او است، مسئول است.

 م ون ت لعلی  شید  ت لتیض  لایین بیده کت،   اک  لی د وحمح کت،؟مکگن بعا کز ولس -18
 تواند به هر یک از وراث، برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند.الف( تقسیم صحیح است و طلبکار می

 ر اموال ترکه، به او رجوع کند.تواند به نسبت مالکیت هر وارث بب( تقسیم صحیح است و طلبکار می

 تواند به نسبت تصرف هر وارث بر اموال ترکه، به او مراجعه کند.ج( تقسیم صحیح است و طلبکار می

 د( تقسیم باطل است.

 
 ل غ لش ع  وحمح کت،؟  اک  لی د د تییص کدک ه -19

 الف( همواره تابع ارادة اکثریت است.

 ب( همواره تابع ارادة اجماعی شرکا است.

 ج( اصوالً تابع ارادة اکثریت شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع ارادة اجماعی آنان است.

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  42رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  18رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  88و  88رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  18رجوع کنید صفحه 

 



 

 ریت است.د( اصوالً تابع ارادة اجماعی شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع ارادة اکث

 
  اک  لی د د تییص کوالف لوفع، س عا  ک وفع  وحمح کت،؟ -21

 آور نیستند.النفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ یک ضمانالف( اتالف منفعت و عدم

 آورند.مانالنفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضب( اتالف منفعت و عدم

 آور است.ج( اتالف منفعت در هر حال ضمان

 آور است.  النفع در هر حال ضماند( عدم

 
 

 یمدن یدادرس آیین

بموم شاه وشکم  شاه ب شوا   تماگم بت دعیکی حجن  د  والحم،  اک  چو بچت وم لم لنکجعم  ت د  قیکبمن پم  -21

 لنجع کت،؟
 د( دادگاه خانواده ج( دادگاه عمومی حقوقی          ب( شورای حل اختالف       الف( دادسرای عمومی و انقالب 

 
 کت، د  شعب باسی دییکن عاک ، کدک ی............. .کتتندکد دکدتی -22

 شود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد.الف( در صورتی پذیرفته می

 شکایت واصل نشده باشد.طرف شود که پاسخ ب( در صورتی پذیرفته می

 شود.ج( در هیچ صورتی پذیرفته نمی

 شود.د( در هر حال پذیرفته می

 
 ه ن د  دعیکیم  ت تیکتتة آن کتتندکد یک دتتگ ه جنثلم  کت،  تیکتتت  ک چگیبت ب یا ولییم  وا؟تیک -23

 تواند معین نماید.ب( هر مبلغی که بخواهد، می   نماید.الف( مبلغی که کارشناس، قبل از شروع به رسیدگی معین می

 د( مبلغ واقعی جرثقیل     ج( مبلغ مذکور در مستند دعوا

 
  اک  لی د  د تییص کقنک  س م  علمت لی   تید د  جنی ن دکد تم  وحمح کت،؟ -24

 شود.الف( اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد، پذیرفته می

 شود.است، پذیرفته میب( نسبت به اموری که قاطع دعوی 

 شود.ج( نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته نمی

 شود.د( چنانچه وکیل وکالت در اقرار داشته باشد، اقرار قاطع دعوی پذیرفته می

 
 دها؟د  وی وم  ت طنف دعیک بنکی جنح گیکه کز دکدگ ه کتتمه غ بم یا  دکدگ ه چت کقاکلم کبج   لم -25

 دهد.ب( حداکثر به مدت ده روز مهلت می  الف( حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

 4212مصوب  آپارتما نها قانون تملک از کتاب 8رجوع کنید صفحه 

 222از کتاب  81ی و صفحه حقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  58رجوع کنید صدفحه 

 یحقوق ینهادر آزمو یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ

 

 یحقوق یهاآزمون در یو کاربرد برگزیده یماده از قانون مدن 222از کتاب  89نید صفحه رجوع ک

 

عدالت  یواند یدادرسدد یینو آ یالتقانون تشددک -از کتاب مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی 622رجوع کنید صددفحه 

 4285وب مص یادار

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  48رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  42و  18رجوع کنید صفحه 

 



 

 د( مهلت متناسب خواهد داد.   کند.ج( جلسه رسیدگی را تجدید می

 
 چو بچت بس ، بت توا لی د کتتو د تیکه ن  ب  ذ ن د م  کدع ی جع  شید  کقاک  دکدگ ه  اک  کت،؟ -26

 الف( چنانچه سند عادی باشد، خواهان باید در همان جلسه، اصل سند را ابراز نماید.

روز اصل  42کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف نها چنانچه سدند رسدمی باشد، دادگاه به خواهان اخطار میب( ت

 سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

 روز اصل 42کند که چنانچه به اسدتفاده از سند باقی است، ظرف ج( تنها چنانچه سدند عادی باشدد، دادگاه به خواهان اخطار می

 سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. 42کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف د( دادگاه به خواهان اخطار می

 
 آی  د  دعیکی لم بع، کز حق  س سد شصص ث  ا لج ز کت،؟ -23

 الف( مجاز نیست.

 ب( تنها در مرحله نخستین، مجاز است.

 ج( تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر، مجاز است.

 است. د( تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مجاز

 
 بم یا؟چو بچت هن یک کز طنضمن دعیک  دکدتیکت، وجایابظن تید  ک لستند بم یا  دکدگ ه وجایابظن چت قنک ی و د  لم -28

 ب( قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر    الف( قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر 

 د( قرار رد دعوای تجدیدنظر     ج( قرار سقوط دعوای تجدیدنظر 

 
  وا؟بلض بال ک ج ع  أی لمدییکن ع  م  شی  د  ضنج   تیکهم  د   اک  وی   ل  د   بت  -29

 ب( اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد.       الف( رأی، خالف شرع و موازین قانونی باشد.

 د( رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد.     ج( مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد.

  وا؟دتتی  لیق، شاه کت،  لنوفع شید   اک  دکدگ ه آن دتتی   ک  غی لم هن گ ه جهتم  ت لیجب -31
 الف( دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده

 ب( دادگاه صادرکننده دستور موقت، هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.

 اصل دعواج( در هر حال، دادگاه رسیدگی کننده به 

 د( در هر حال، دادگاه صادرکنندة دستور موقت

 
 دها؟کگن د  جنی ن دکد تم تیکباه س شکستت شید  دکدگ ه چت کقاکلم کبج   لم -31

 کند.را به ادارة تصفیه امور ورشکستگی اعالم می الف( رسیدگی را متوقف و مراتب

 کند.ب( رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می

 کند.ج( قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعالم می

 کند.د( قرار ردّ دعوا صادر نموده و به ادارة امور ورشکستگی ابالغ می

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  22رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  22رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  15رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  81رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  66رجوع کنید صفحه 

 



 

 
 رم کبالغ وحمح  تیکباه کز حوی  کتتوک ف بم یا  دکدگ ه چت کقاکلم کبج   د  د تیکت، ت زش  د  وی وم  ت علم -32

 دها؟لم

 نماید.نندة سازش، برای اقدام قانونی اعالم میمجلس کرده و به درخواست کالف( مراتب را صورت

 دهد.ب( درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا، در نوبت رسیدگی قرار می

 نماید.ج( به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر می

 نماید.د( جلسه رسیدگی را تجدید می

 
عنض دیگنی ق ال  کق لت شخاه س وح،  تماگم ب شا  ن هم ن کشخص ص د  دکدگ ه هممچو بچت دعیکی کق لت شخاه ب -33

 بم یا؟دکدگ ه چت  أیم و د  لم

 تجدیدنظر است. ریال باشد، قرار قابل 2222222الف( قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از 

 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. 2222222نماید و اگر خواسته بیش از ب( قرار ردّ دعوی صادر می

 ج( قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است.

 د( قرار ردّ دعوی صادر و این قرار قطعی است.

 
کثن وعلملم دکدتیکتخ، سکتیکهم  ت ت    کز لهل، ولایم شاه  بس ، بت  أی رم بم  ت کبالغ سکقعم شاه ب شا  کز  -34  

 چت و  یصم کت،؟
 ب( ثبت دادخواست واخواهی   الف( قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی 

 د( صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی  ادخواست واخواهی، فقط در دعاوی مالی ج( ثبت د

 
یوت دکد تم لنحلة د  لل    تخماگم بت دعیی وجایابظن  چو بچت هزیوت دکد تخم لنحلة بصستمن س همچومن هز -35

 وجایابظن    ل  پندکت، بشاه ب شا  کقاک  دکدگ ه وجایابظن بت ونومب  اک  کت،؟
 صدور اخطار رفع نقص -الف( صدور اخطار رفع نقص

 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین  -ب( صدور اخطار رفع نقص

 ر رفع نقصصدور اخطا -ج( ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین

 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین  -د( ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین

 
 دکدگ ه چمس،؟پس کز وسلمم بظنیت    شو س بت دکدگ ه  وکلمف  -36

 الف( در موارد فنی و تخصصی، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

 ب( چنانچه هیئت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

و معلوم پرونده ج( چنانچه قرار کارشدناسدی رأسداً از سدوی دادگاه صدادر شدده باشد و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق 

 مطابقت داشته باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

 باشد.د( چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به پیروی از آن نمی

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  22رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز ینمد یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  12رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینقانون آماده از  222از کتاب  68و  56و  52رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  65رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  68و  85رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز ینمد یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  28رجوع کنید صفحه 

 



 

 کگن دکدتیکت، وجایابظن تیکهم بت عل، وغممن بش بم وجایابظن تیکباه کبالغ بشید   اک  لی د وحمح کت،؟ -33
 شود.الف( قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر می

 ب( در صورت سابقة ابالغ، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.

 باشد.به اعالم نشانی جدید از طرف تجدیدنظر خواه میج( نیاز 

 د( در صورت ابالغ واقعی دادنامة بدوی به تجدیدنظر خوانده، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.

 
وی   ضنج   تیکهم بت د م  لغ ین  دس حکم  وکلمف د  وی   پذینش کع ده دکد تم بت د م  وو د دس حکم س د   -38

 کحک   و د ه چمس،؟
شود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام الف( در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می

 خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

شود و حکم دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام ب( در هر دو شدکایت، حکم اول نقض می

 خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

شددود و حکم اول در اعاده دادرسددی در صددورت مخالفت با قانون نقض خواهد شددد و در ج( در هر دو شددکایت، حکم دوم نقض می

 خود باقی خواهد ماند. فرجام خواهی در هر حال به قوت

شددود و حکم دوم در اعاده دادرسددی در صددورت مخالفت با قانون نقض خواهد شددد و در د( در هر دو شددکایت، حکم اول نقض می

 فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

 
 چو بچت طنضمن کتتالف  تت بفن دکس  وعممن بم یوا س دکس کن ق ی م تید  ک کعال  بم یوا   اک  لی د وحمح کت،؟ -39

 ب( طرفین حق عزل آنها را ندارند، حتی با تراضی.   الف( طرفین حق عزل آنها را ندارند، مگر با تراضی.

 تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.د( هر یک از طرفین می تواند داور مشترک را عزل نماید.ج( هر یک از طرفین می

 
  وا؟ اک  لی د  ع     زین  ک بت بحی وحمح   ل  لم -41

لولی م د  ویخنف شخصیم رمن کز لحکی  علمت ب شا  ووه  د  وی وم بت عویکن ل غ لحکی  علمت ب زدکش،  چو بچت ل غ»

 .«شید  ت لتینف بس ، بت آن کدع ی ل  کم، بم یا س............. بمم

 الف( دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.

 ب( سند رسمی مالکیت خود را ارائه نماید.

 علیه را مالک آن معرفی نماید.ج( با شخصی غیر از محکوم 

 د( سند رسمی یا عادی مالکیت خود را ارائه نماید.            

 
 

 تجارت حقوق

  اک  لی د  وحمح کت،؟ -41
 مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین )بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین( است.الف( اگر ضمانت تضامنی باشد، 

 ب( اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد.

 ضامن مراجعه کند.ج( مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به 

 از کتاب مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی 95رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  98و  98و  82رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  98رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یدر آزمونها یو کاربرد یدهبرگز یمدن یدادرس یینماده از قانون آ 222از کتاب  422رجوع کنید صفحه 

 



 

 د( مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید.

 
 کج زه همئ، لاینه  وحمح کت،؟ اک  لی د د تییص لع لال  لاینع ل  شن ، ته لم ب  شن ، ب   -42

 الف( بدون تصویب مجمع عادی باطل است.

 .نداردب( معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی 

 ج( بدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.

 د( بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

چو بچت لاینکن شخن ، تخه لم  لع لالوم بظمن لع لال  شخن ،  ت لتوخمن  ق ب، ب  عملم   شن ، ب شا کبج    -43

 دهوا   اک  لی د وحمح کت،؟
 الف( معامالت مزبور باطل است.

 باشند.ب( معامالت مزبور صحیح است ولی مدیران، مسئول خسارات وارده به شرکت می

 باشند.دیران، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت میج( معامالت مزبور غیرنافذ است و م

 باشند.د( معامالت مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال، مسئول خسارات وارده به شرکت می

 
 شیبا؟ب ز ت ن شن ، ته لم ع   کز لم ن  اک  یک کز لیک د زین  کبتص ض لمد  حلیق ضعلم کینکن   -44

 اند.، پروانه دریافت داشته4218الیحه قانونی اصالح قانون تجارت  411الف( بازرسانی که براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 

 دارا باشند.ب( حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را 

 ج( مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی 

 د( حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار

هن گخ ه  یمس همئخ، لاینه شخخن ، تخخه لم لیقت   بتیکبا سو یف تید  ک کبج   دها  سو یف کس  ک چت ضندی کبج    -45

 دها؟لم
 ب( نایب رئیس هیئت مدیره      الف( مدیر عامل شرکت 

 د( یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره  ج( نایب رئیس هیئت مدیره با موافقت هیئت مدیره 

 
 ن ، ته لم  بت عهاه  اک  لنجع کت،؟وعممن حق حوی  کعو ی رمنلیوف همئ، لاینه ش -46

 ب( فقط مجمع عمومی عادی سالیانه     الف( مجمع عمومی عادی 

 د( فقط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده    ج( مجمع عمومی فوق العاده 

 
ه ی سک ده بت شخن ، ته لم  .................. تنل یت شن ، کز لم ن بنسد  همئ، لاینه لکلف بت دعی  کگن بن کثن زی ن -43

 لجمع عمیلم............... کت،.
 عادی -ب( حداقل نصف    عادی -الف( بیش از نصف

 فوق العاده -د( حداقل نصف    فوق العاده -ج( بیش از نصف

 
گمند  ه ی ل  م  ب  ویممم لجمع شن   س  سب حابی ض وی   لمد  شخن ، ب  لسخئی م، لحاسد  ویییب وی   -48

 حابی ض  اک  کت،؟

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  85و  84رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  21رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  24رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  22رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  26صفحه رجوع کنید 

 



 

𝟑الف( دارندگان 

𝟒
  هسرمایه+ اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلس 

𝟑ب( دارندگان 

𝟒
 سرمایه+ اکثریت عددی حاضر در جلسه 

 ج( دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع

 د( دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع

 
 وو لوم  د   اک  وی    حق لنکجعت بت شن    ک دک با؟بست بک  کن شن ،  -49

 الف( پس از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود

 ب( به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت

 ج( پس از انحالل شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا 

 رسمی برای شرکتد( به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و ارسال اظهارنامه 

 
 د  شن ، وو لوم  کگن د  بتمجت ضن ه ی سک ده  تنل یت شن ، بیف شید  شن ، .......... -51

 شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.تواند ب( می  های تجاری تبدیل شود.الف( باید به نوع دیگری از شرکت

 د( منحل شده محسوب است     ج( مکلف به تکمیل سرمایه است.

 
ویکبا   دک باه ونف چت لا  لمچو بچت تخفتت بت لوظی  پندکت، د  دکت   شی  و د  س ب  عا  پندکت، لیکجت شید -51

 علمت و د  وواه کق لت دعیی بم یا؟
 ب( شش ماه از تاریخ سررسید سفته         الف( یک سال از تاریخ سررسید سفته 

 د( شش ماه از تاریخ واخواست سفته         ج( یک سال از تاریخ واخواست سفته 

قنک  «  »دها س سی بمز آن  ک وهنبییسم بمیده  د  کتتم   قنک  لم «ض»کی چک و د  س د  کتتم   ب ب، لع للت« ک ف» -52

گندد س دک باه علمت هن دس بفن کق لت دعیکی دها  تخخ س لع للت کسغ ضسخخد گندیاه س چک ب  عا  پندکت، لیکجت لملم

 ویکبا بت ضسد لع للت کتتو د  وا؟ وا   اک  یک کز کشص ص زین لملم
 ب( هر دو شخص الف و ب   ف و ب الف( هیچ کدام از دو شخص ال

 د( فقط شخص ب     ج( فقط شخص الف 

شخصیخم کز و د  وواه چک ضم ب، بمیده کت،. چو بچت بعاک  لعلی  شید و د  وواه بت هوگ   واس   ض قا کهلم،  -53

 ویکبا کتتو د  وا؟بیده س ی  کلو ی کیش ن جع  شاه کت،  ض لن بت  اک  یک کز لیک ذ زین لم

 ب( به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل   عنهط به مجعول بودن امضای مضمونالف( فق

 عنهد( فقط به عدم اهلیت مضمون    ج( هم به عدم اهلیت و هم جعل 

 شید؟ت  ت د  تفتت د  وی وم  ت بس ، بت توا کعتنکض بشاه ب شا  کز  اک  و  ید شنسع لم 5لنس  زل ن  -54
 ب( تاریخ پایان مهلت اعتراض  .ه، از سند استفاده بالجهت شده باشدالف( تاریخی که به زیان دارند

 د( تاریخ صدور       ج( تاریخ سررسید

 
 ویکبا بت عویکن کق لتگ ه تیکباه قنک  دها؟کق لت دعیی علمت و د  وواه   اک  یک کز لیک د زین  ک لم دک باه چک بنکی -55

 الف( فقط اقامتگاه صادرکننده 

 ب( فقط محل بانک صادر کننده دسته چک

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  64رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  62رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  62رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  92رجوع کنید صفحه 

 



 

 ج( فقط محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده، ولو آنکه شعبه بانک صادر کننده دسته چک نباشد.

ای که گواهی عدم پرداخت را صادر های اقامتگاه صدادرکننده، شدعبه بانک صدادرکننده دسدته چک و یا شدعبهد( هر یک از محل

 نموده ولو آنکه شعبه صادرکننده دسته چک نباشد.

 بت س شکستگم شن ، وو لوم لوحلت ..............  أی دکد. -56

 توانب( بعد از تقسیم دارایی شرکت می           توانالف( قبل از تقسیم دارایی شرکت می

 تواند( نمی           تواناز ختم تصفیه امور شرکت می دج( بع

 تگم  هن ضندی بس ، بت و جن س شکستت دعیکیم دکشتت ب شا  ب یا بن ........... کق لت  وا.سکز و  ید حکم س شک -53
 ب( مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول   الف( مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیر منقول 

 د( مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته     ج( مدیر تصفیه 

 
 « ............ک ف»کت،  د  کین وی   شصص « ض» س شکستت شنیک ض لن شن ،« ک ف»شصص  -58 

 اش صادره شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.الف( که حکم ورشکستگی

 ب( در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.

 د، حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشدج( حق اعاده اعتبار ندار

 وجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد.د( به هیچ

 
کی کبج   دها  کضنک  بت طل ک  ه  لع للتد  وخی وم  ت و جن ق   کز و  ید ویقف تید  بنکی ضنک  کز کدکی دین ی  بنکی  -59

 کی چگیبت کت،؟سضع چومن لع للت

 الف( باطل است.

 ب( غیرنافذ است.

 ج( قابل ابطال است.

 د( قابل فسخ است، مشروط براینکه دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شود.

 
  اک  لی د د  تییص س شکستگم شن ، وو لوم  لصتلط ی  بس م  وحمح بمس،؟ -61

 الف( شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامتنی مبراست.

 اهد شد.ب( دارایی شخص شرکایی که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده، به غرما تقسیم خو

 توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت با منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد کنندج( طلبکارها می

 ای نمایند، مگر از اموال شخصی خودشانصهتوانند تعهد حوصی منعقد شده، نمید( شریک با شرکای ضامنی که با او قرارداد مخص

 
 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 حکم بت بگهاک ی د    بین کوالح س ونبم، د  دس  سز آتن هفتت  د  لی د  اک  گنسه کز کطف غ س بیجیکب ن بزهک   ج یز کت،؟ -81
 ( اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسیب های سنی به جز اطفال و نوجوانان نابالغ( تمام گروهالف

 های سنی( تمام گروهد  ( نوجوانان پانزده تا هجده سال تمام شمسیج

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  81رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  422رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  81رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز تجارتماده از قانون  111از کتاب  422رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  21رجوع کنید صفحه 

 



 

 ویکبا لحکی   ک کز  مفن لع ف  وا؟دکدگ ه ب  چت شنکیطم لمه ی هف، س هش،  د  جنکیم وعزینی د جت  -82
 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان( تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیشالف

 و زیانبینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر ( احراز جهات تخفیف، پیشب

 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر( تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیشج

 ( در این مورد، معافیت از کیفر به هیچ شرطی موکول نیستد

 
 د  زل ن ک وک ض جن   دچ    کتتالغ  سکبم ب شا   اک  لی د وحمح کت،؟چو بچت لجن   -83

 شود و مسئولیت کیفری ندارد.( مجنون محسوب میب         .( به شرط فقدان اراده، مسئولیت کیفری نداردالف

 ا قوه تمیز، مسئولیت کیفری ندارد.( به شرط فقدان اراده ید         .شود و مسئولیت کیفری ندارد( فاقد اراده یا قوه تمیز محسوب میج

 واس  حکم س کجنکی لج زک  د  لی د  اک  یک کز جنکیم زین  ق ب  وعییق س وعلمق کت،؟ -84

 ( جرایم علیه عفت عمومیب              ( معاونت در قتل عمدالف

 ( معاونت در اسید پاشید             ( تعزیر بدل از قصاص نفسج

 
 د   اک  جن  زین  دکدگ ه للز  بت و ای  ح س بت لج زک  ج یگزین بمس،؟ -85

 ( جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش ماه تا یک سال است.الف

 ن نشده است.( جرم عمدی که میزان تعزیر آن، در قانون معیب

 ( جرم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، کمتر از دو سال است.ج

 روز تا شش ماه حبس است. 84( جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، بین د

 
 شید؟لحکی  طم لا  کجنکی لج زک  وکمملم  لف د حکم  ک  ع ی، بوم یا  چت ویمممم د ب  ه کس کوص ذ لم چو بچت -86

 شود.الف( مجازات تکمیلی دیگری، جایگزین مجازات تکمیلی اولیه می

 شود.ب( مجازات تکمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می

 یابد.ندرج در حکم، تا یک سوم افزایش میج( برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی م

 شود.د( برای بار اول، بقیه مدت محکومیت، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می

 
 شید؟ی ص بفس لحکی  شاه  کز چت و  یصم آر ز لملج زک  و عم ق و  عمای  ت بت ق -83

 ( توقف اجرای حکم قصاص د             ج( رضایت اولیای دم            ( آزادی مجرمب     الف( صدور حکم

 
زباکبم بنکی ضنک  کز زباکن  د  زباکن  ک شخکسختت س بمنسن کز لحیطت زباکن دتتگمن شید  کوه   تکوه ل  ا کس چت کگن  -88

 کسو ضم دک د؟
 ب( عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان  الف( تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان

 د( شروع به فرار از زندان      ج( فرار از زندان 

 
  وا؟کی لنوکب جن  حای شید  دکدگ ه چت ویمممم د ب  ه کس کوص ذ لمهنگ ه  یدد هش، ت  ت -89

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  54رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  55رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  58رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  42رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  46رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  416و  11کنید صفحه رجوع 

 



 

       ب( هیچ تصمیمی    الف( اقدام تأمینی و تربیتی

 د( نگهداری در کانون اصالح و تربیت   تر نسبت به بزرگساالن ج( مجازات سبک

 
شاه کت،   اک  لی د  هنگ ه حکم وخ د ه ویتخط دکدگ ه  مفنی  ضنکون کز لمزکن س  مفمتم ب شخا  ت د  ق بین للن  -91

 وحمح کت،؟
الف( چنانچه  صدددمه و خسددارتی از این  جهت حاصددل گردد، در صددورتی که از روی عمد یا تقصددیر باشددد، حسددب مورد موجب 

 شود.مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می

 شود.خسارات وارده از بیت المال جبران میب( صادر کننده حکم مسئولیت کیفری دارد، ولی 

 علیه باید از بیت المال جبران شود.ج( در هر صورت، خسارت وارده به محکوم

 د( صادر کننده حکم در هرصورت، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.

 
 لحنسلم، کز حلیق کجتم عم  چت بیع لج زکوم کت،؟ -91

 ب( فقط مجازات تکمیلی     الف( فقط مجازات تبعی 

 د( حسب مورد، مجازات تکمیلی، اصلی یا تبعی   یا تبعیج( فقط مجازات تکمیلی 

 
 د  وی   کجتم ع ل  شن ست ب   اک  لی د وحمح کت،؟ -92

 ب( سبب ضامن است.          الف( مباشر  ضامن است.

 د( هر دو به نسبت مساوی، ضامن هستند.       جنایت مستند به اوست، ضامن است. ج( عاملی که

 
  اک  یک کز جه   زین  لمکن کت، ب عا تلیط  وللم  ی  و ای  حاسد شنعم شید؟ -93

 د( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   خ قانون جزاج( نس   ب( مرور زمان        الف( توبه

 
 د  وی   ک وک ض لجاد  کبواگم باسن پنسکبت  تمم  لج زک  کولم لنوکب چمس،؟ -94

 ب( مجازات حبس و جزای نقدی  الف( محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال

 د( جزای نقدی      ج( حبس

 
 س،؟مکگن کس م  د  پس کز گذش، کز حق قی ص بفس  ق و   ک بکشوا  لج زک  آبه  کوید  چ -95

 د( مجازاتی ندارد           ( فقط تعزیرج  قصاص نفس  ب(           ( تعزیر و دیه الف

  سم  ت لجویبم  ک ع لاک  بت قت  بنت با   اک  کت،؟ لج زک  -96

 د( قصاص نفس، مگر در موارد استثناء   ج( دیه و تعزیر           ب( قصاص نفس  الف( ضمان دیه 

 لندی زبم  ک بت قت   ت باه کت،. کس م ی د  زن چت حلیقم دک با؟ -93
 رضایت مرتکبالف( حق عفو، حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با 

 ب( حق عفو، حق قصاص با رد فاصل دیه با گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب

 ج( فقط حق عفو یا حق قصاص با رد فاضل دیه

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  25رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  42رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد دهیبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  49رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  446رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  29رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  498رجوع کنید صفحه 

 



 

 ا اخذ دیه د( حق عفو، حق قصاص ی

 
 هنگ ه بمن دس بفن بن کثن عیکل  قهنی  بن تی دی بت سجید آیا  ت لوتهم بت جو ی، شید  حکم ضم ن چمس،؟ -98

 ب( ضمان منتفی است.    الف( هریک ضامن نصف دیه دیگری است.

 د( عاقله هر یک، ضامن دیه است.    ج( هریک ضامن تمام دیه دیگری است.

 سک د قلمنس کینکن شاه  د   اک  شنکیط جن  کت،؟ویهمن بت  یممس  شی  ت  جم  ت  -99
 ب( صرفاً به شرط معامله متقابل   الف( در صورت علنی بودن و به شرط معامله متقابل

 د( مطلقاً جرم است.  ج( در صورت علنی بودن یا به شرط معامله متقابل 

 
 ی با؟  ب   اک  کضع غ ل دی زین  وحلق لمتم ب، د  کل ب، -111

 ب( سوء استفاده یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء  الف( سوء استفاده با تصاحب یا تلف مفقود کردن اشیاء

 تصرف یا تلف یا مفقو کردن اشیاء د( استعمال یا  ج( استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء

 
 

 یفریک یدادرس آیین

ه ی لند  به دی  ت کت تو لت آبه  د  زلموت حم ی، کز لحمط زیس،  لو بع ل ن اک  ع     د  تیخیص بل  تخ ز -111

 ط معم س بهاکش، عمیلم کت،  د  جه، وعلمب س دکد تم دعیی  مفنی لنبیط  وحمح بمس،؟
 اعالم جرم کنند. فوقهای نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه توانندالف( می

 خواهی نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص موضوعات فوق الذکر را دارند.ب( حق تجدیدنظر

 مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق شرکت کنند.توانند در تمام ج( می

 د( در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، برای اعالم جرم، رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ کنند.

 
لط بق ق بین ل   زه ب  ق چ ق   د س ک ز د  آ کء قطعم وخ د  کز شعب ت زل ن وعزینک  حکیلتم د  تییص وصلف    -112

 ق چ ق   د س ک ز   اک  لل   زین  د  وی   کحنکز عا  کبط  ق  أی ب  ق بین لم ویکبا ول ض ی وجایابظن بم یا؟
 ب( رئیس قوه قضائیه    حکومتیالف( رئیس سازمان تعزیرات 

 د( وزیر دادگستری     ج( دادستان کل کشور

د  ضنآیوا دکد تخم  مفنی   اک  یک کز تسخ  ک  زین  د  دعیکی تیخیوم ب شم کز جن  د  دکدگ ه  مفنی ق ب   -113

 لط   ت کت،؟
 الف( فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال

 رت معنویب( تمام منابع ممکن الحصول و خسا

  جرایم مستوجب تعزیر شرعی استثناءج( فقط خسارات مادی و معنوی به 

 د( تمام خسارات مادی و نیز خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیه 

 
  اک  قنک   به یم بمس،؟ -114

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  99و  92رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  428رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز مجازات اسالمیماده از قانون  622از کتاب  486رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  54رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  8رجوع کنید صفحه 

 



 

 د( اناطه        ج( منع تعقیب            ب( موقوفی تعقیب           الف( جلب به دادرسی 

 د   اک  یک کز جنکیم لستیجب لج زک  وعزینی زین  واس  قنک  بظ    قو یم  لستلال  ج یز کت،؟ -115

 9و  8، 6د( تعزیری درجه           9و  8ج( تعزیری درجه         6( تعزیری در جه ب          9الف( تعزیری درجه 

 
وشخکم  پنسباه شصیم، د  لی د کطف غ س ق.آ.د.د  د   اک  یک کز جنکیم زین   312عالسه بن لیک د لذ ی  د  ل ده  -116

 بیجیکب ن ک زکلم کت،؟
 8و  6ب( جرایم تعزیری درجه    6و  2الف( جرایم تعزیری درجه 

 د( کلیه جرایم تعزیری   9و  8ج( جرایم تعزیری درجه 

 
 اک  یک کز لل ل   زین  د  تییص جنکیم علمت لو ضع س لی  ح للم س تس  ک  سک د بت حلیق عمیلم لکلف بت طنح  -113

 دعیی س پمگمنی آن د  لنکجع بمن ک مللم کت،؟
 ب( رئیس قوه قضائیه    الف( وزیر امور خارجه

 د( دادستان کل کشور    ج( وزیر دادگستری

 
د  لنحلت وحلمل   للال وم د   اک  دتخختت کز جنکیم زین  طنضمن دعیی ب یا س م  ی  س الی تید  ک کز بمن س الی  -118

 گستنی لی د وأیما  یمس قیه قو یمت کبتص ض  ووا؟د تمم دک

قانون آیین دادرسی کیفری  225ا خارجی که مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده فقط در جرایم علیه امنیت داخلی ی الف(

 است. 4285

قانون آیین  225ب( در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سددازمان یافته که مجازات آنها مشددمول مجازات مقر در ماده 

 است. 4285دادرسی کیفری 

 4285قانون آیین دادرسی کیفری  225ج( فقط در جرایم سازمان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده 

 د( در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازات

 
 وح،  اک  یک کز شنکیط زین  واس  قنک  ب زدکش، لیق، ویتط لنکجع بظ لم ک زکلم کت،؟ -119

 الف( در زمان جنگ، در مطلق جرایم ارتکابی

 ب( در زمان صلح، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی

 ج( در زمان جنگ، در برخی جرایم و موارد احصاء شده در قانون

 در زمان جنگ، فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی د(

 
 شیبا؟د  دکدگ ه و  ح لطنح س  تماگم لم اک  دتتت کز جنکیم زین بت طی  لستلمم  -111

 سال 42و منافی عفت و جرایم افراد زیر  9و  8درجه الف( جرایم تعزیری 

 سال 42و جرایم افراد زیر  9و  8ب( فقط جرایم تعزیری درجه 

 سال 49زنا و لواط و جرایم افراد زیر  ج( جرایم مستوجب

   9و  8د( فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  81رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  92رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  92صفحه رجوع کنید 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  49رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  481رجوع کنید صفحه 

 



 

 
 کعال  جن  د   اک  وی    کز لیج    ق بیبم وعلمب دعیکی عمیلم کت،؟ -111

قابل گذشددت باشددد و به عالوه قرائن و امارات مبتنی بر نادرسددتی اظهارات وی الف( اعالم کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیر 

 باشد.وجود نداشته 

 ب( اعالم کننده ناظر وقوع جرم باشد، خواه جرم مذکور قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد.

 ج( فقط جرم از جرایم قابل گذشت بوده و اعالم کننده ناظر وقوع آن باشد.

 د( جرم غیر قابل گذشت و در عین حال مشهود باشد.

 
 ه ی دیگن دز  ک نع یت کت،؟ه ی  مفنی یک  د   اک  دکدگ هللن ک  دکد تم دکدگ ه -112

 ب( دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی    الف( دادگاه اطفال 

 د( همه دادگاه های کیفری    ج( دادگاه انقالب

 
هنگ ه شصیم  ت بت لیجب حکم دکدگ ه  مفنی لسئیغ پندکت، هزیوت دکد تم کت، ضی  بم یا  پندکت، هزیوت بت  -113

 عهاه  مس،؟
 ب( به عهده عاقله وی است.     الف( به عهده وراث وی است.

 شود.د( از ماترک وی وصول می    شود.اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می زج( ا

 
 گمند؟لم ب  شا  ویتط  اک  دکدتنک وی  کی  ت لح  سقیع آن لعلی  جن   کی بت وحلمل   للال وم -114

 ب( دادسرای مرکز استان محل کشف   الف( دادسرای محل اقامت بزه دیده

 ای تهراند( فقط دادسرای امور رایانه     ج( دادسرای محل کشف

 د  تییص کشص ص حلیقم ق بلم، واس  باک د؟  اک  یک کز قنک ه ی وألموم زین  -115
 منع ادغام شرکت در شرکت دیگرب(   های شغلی جرم زاالف( ممنوعیت انجام بعضی فعالیت

 وثیقهد(      انحالل شرکت ج( منع

 
 شید.هنگ ه د  تییص حکمم  ت لتومن لج زک  بابم کت، کز دییکن ع  م  شی  ول ض ی کع ده دکد تم  -116

ی اشد، دستور توقف اجراکند و در صورتی که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست به دیوان بدواً تقاضدا را بررسی میالف( شدعب

 دهد.حکم را می

 ر می کند و در مورد توقف یا عدم توقف اجرا مواجه با تکلیفی نیست.خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهار نظب( شعبه دیوان صرفاً در 

 به دیوان عالی با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.ج( شع

 د( صرفاً پس از تجویز اعاده دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی کشور، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.

ویکن د تیکت، ج نکن بت هن عل، ب زدکش، شاه ب شا  لم وحلمل   للال وم جنی ند   اک  لی د شخصیم  ت د   -113

 تس    کی   ب زدکش،  ک بم یا؟
 ب( صدور قرار موقوفی تعقیب   الف( صدور قرار بایگانی نمودن پرونده

 د( صدور قرار تعلیق تعقیب    ج( صدور قرار منع تعقیب

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفری ماده از قانون 222از کتاب  92و  89و  82رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز دادرسی کیفریآیین ماده از قانون  222از کتاب  54رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  98رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  465رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  496رجوع کنید صفحه 

 



 

 
شاه کت،   مکن د   ن   شخصیم لنوکب یک ضلنه  اله ندک ی د  وهنکن س یک ضلنه جع  ل  یعت ب لت د  س کلمن -118

 شید   تماگم بت کوه ل   لتهم د  والحم،  اک  لنجع کت،؟دتتگمن لم

 انقالب کرج الف( دادسرای عمومی و

 ب( دادسرای عمومی و انقالب تهران

 و انقالب ورامین عمومیج( دادسرای 

 د( جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی و انقالب ورامین

 
کد کز  تخماگم بت جنکیم لط یع وم د  والحم،  اک  دکدگ ه کت، س جلست  تماگم دکدگ ه ب  حوی  حاکق  چت وعا -119

 ی با؟کعو ی همئ، لویفت  تمم، لم

 نفر 44 -دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم الف( حسب مورد اتهام،

 نفر 8 -جرم ب( دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع

 نفر 44 -ج( فقط دادگاه کیفری یک استان تهران

 نفر 8 -د( دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم

 
  تماگم بت  اک  یک کز جنکیم زین  د  والحم، دکدگ ه کبلالض کتاللم بمس،؟ -121

 ب( دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری  الف( دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی

 د( قاچاق کاالهای ممنوع   ج( خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی

 

 
لوط ق بن تیکد  

 گزیاه قیکبمن

تیکد  لوط ق بن قیکبمن 

 ت ص س آ کء سحا   سیت

لجمیع 

 تیکد 

 52 2 41 حلیق لابم

 52 5 48 آیمن دکد تم لابم

 52 - 42 حلیق وج   

 52 - 46 حلیق جزکی عمیلم س کتتی وم

 52 4 42 آیمن دکد تم  مفنی

 

 برخی سؤاالت همزمان به دو یا چند ماده قانونی و یا رأی وحدت رویه مرتبط بوده اند  دقت شود کهوذ ن: 

 

 

 

 یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  82رجوع کنید صفحه 

 

 یحقوق یهاآزموندر  یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسی کیفریماده از قانون  222از کتاب  85رجوع کنید صفحه 

 

و صددفحه  یحقوق یهادر آزمون یو کاربرد یدهبرگز آیین دادرسددی کیفریماده از قانون  222از کتاب  82رجوع کنید صددفحه 

 یفریک یناساس قوان ی برکاربردکشور  یعال ی دیوانعموم یاته یهآراء وحدت رواز کتاب  92

 

این بررسی حکایت از آن دارد که مرور کتب گزیده قوانین )که دارای حجمی بسیار مختصر می باشند( در روزهای پایانی منتهی به آزمون 

از این  81و  82وطلبان داشدته باشد. موفقیت دانشجویانی که در آزمون وکالت وکالت می تواند تأثیر بسدزایی در افزایش شدانس قبولی دا

 مجموعه کتب بهره مند شده اند دلیلی بر تأیید این سخن می باشد. 
 


