
 

 

 

 1صفحه                                                                               Aدفترچه  59وکالت سال  یپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 
 موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

 5931تطبیق سواالت آزمون های آزمایشی موسسه چتردانش با سواالت آزمون وکالت سال 

 Aدفترچه 

 حقوق مدنی
واگذار کگد و سپس بدون اطال  وی آن را به غیر باروند، در صوورتی که هونگ  قق انتاا  از مک  وود را به برروز  -5

 کدام مورد صحیح است؟

 الف( اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.

 ند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.اب( معامله صحیح است و بهروز فقط می تو

 بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.ج( خریدار در صورتی می تواند از منافع 

 د( معامله صحیح است، ولی بهروز منحصراً در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.
 

 

 

 آزمون آزمایشی 8مرحله  6گروه  61سوال مطابقت با 

 .......اگر نخصی که دارای قق انتاا  است مال موضو  قق انتاا  را اجاره بدهد عقد مزبور  -51

 ( هیچ کدام4  ( غیرنافذ است.3  ( صحیح است.2    ( باطل است.1

ق.م الزم نیست که موجر مالک عین مستأجر باشد ولی باید مالک منافع آن باشد  473بر طبق م  صحیح است. )آسان( 9گزیگه  -51
تواند مال را اجاره بدهد ولی در حق انتفاع چون فرد مالکیت که در این صورت هرکس که مالک منفعت باشد ولو اینکه مالک عین نباشد می

دارد و چنانچه آن را اجاره دهد، عقد مزبور فضولی و غیرنافذ خواهد بود و مشروط به  منفعت ندارد و فقط حق استفاده از مال موضوع عقد را
 .ق م: الزم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد 473تنفیذ مالک منفعت خواهد بود. ماده 

 

 آزمون آزمایشی 6مرحله  6گروه  61سوال مطابقت با 

عکی در ی  مانوی  نوری  می بانگد. قال اگر عکی بخواهد سرخ وویش را به قس  در قالع عقد  آقایان مجید و -51

 سال واگذار کگد: 1موجد قق انتاا  به مدت 
 ( در این صورت چون اذن شریک برای قبض شرط صحت است، چنان چه بدون اذن شریک قبض واقع شود، عقد باطل است.1

است چنان چه بدون اذن شریک قبض واقع بشود عقد مزبور غیرنافذ است و نیازمند اذن ( چون اذن شرریک برای قبض شررط صرحت 2

 مجید است.

 ( به صورت کلی حق انتفاع در خصوص اموال منقول مشاع وجود ندارد و نمی توان مال مشاع را به صورت جداگانه منتقل کرد.3

توان بدون اذن شریک های الزم اعمال نمی شود، میگیریای مانند حق انتفاع در مورد معامله سرتت( چون در عقود مسرامحه4

 ای است.مال را منتقل کرد و اذن شریک متتص عقود غیرمسامحه

مال موضروع عقد حبس ممکن اسرت مشراع یا مفروز باشد و همچنین ممکن است منقول یا  صوحیح اسوت. )سوخت( 5گزیگه  -51

فاع از سهم خویش را به منتفع واگذار کند که در این صورت اذن شریک دیگر برای غیرمنقول باشرد، ممکن اسرت شرریک در مال مشاع حق انت

قبض شررط صرحت اسرت و چنان چه قبض بدون اذن شریک دیگر صورت برذیرد به دلیل عینی بودن قرارداد عقد باطل است.در عقد اجاره اگر 

تبار کامل دارد و اگر شریک به قبض مال مورد اجاره در قسمت در مال مشراع بدون اذن سرایر شررکاق عقد صرورت بگیرد، عقد باطل نیست و اع

 مشاع اذن ندهد، مستأجر می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم قرارداد مزبور را فسخ کند.

 

 



 

 

 

 2صفحه                                                                               Aدفترچه  59وکالت سال  یپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 

 
 

 ه، صحیح است؟کدام مورد در وصوص تولیت مال موقوف -2

عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر  الف( حاکم نمی تواند کسری را که در ضرمن عقد، متولی قرار داده شرده اسرت،

 شود، حق عزل او را دارد.

 ویض کند.گری تفشرط مباشرت شده باشد، متولی می تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دی ب( چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف،

 حاکم شتصی را ضمیمه خواهد کرد. ج( در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک،

 د( واقف می تواند خود را متولی قرار داده و واز منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه  61سوال مطابقت با 

بعد از واگذاری قق مذکور  .گذاردسال در اوتیار وکیل می 51 سونیا مک  وود را به صورت قق انتاا  رقبی و به مدت -52

 ؟کدام گزیگه در وصوص بیع درست استالف مک  مذکور را به رقیخ می فروند.

   ی حق انتفاع است.( غیر نافذ است و منوط به تنفیذ دارنده1

 ( باطل است.2

       ( صحیح است.3

 حیح نیست و حق فسخ خواهد داشت.( اگر منتقل الیه جاهل به حق انتفاع باشد ص4

ولی  شودبه غیر سبب بطالن حق انتفاع نمی ق.م انتقال عین از طرف مالک 93براساس ماده  )متوسط( صحیح است. 2گزیگه  -52
وده و ببراین اساس عقد بیع صحیح  .اختیار فسخ معامله را خواهد داشتالیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اگر منتقل

 ، جاهلالیهشود، ولی اگر منتقلنمی لک به غیر، موجب بطالن حق انتفاعر انتقال عین از طرف ما93ماده  شود.فقط اختیار فسخ حاصل می
  .، اختیار فسخ معامله را خواهد داشتدیگری استباشد که حق انتفاع متعلق به 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 
 کدام عبارت دروصوص قق انتاا  صحیح نیست؟ -2

 های مالکیت است.( حق انتفاع از شاخه1

 ( مالکیت منافع و حق انتفاع دو مفهوم برابر نیستند.2

 تواند منافع باقی مانده را تصاحب کند.( با انقضای مدت انتفاع صاحب حق نمی3

 تر از مالکیت عین است.( حق انتفاع درحه ضعیف4

تر از مالکیت بر منافع است نه مالکیت بر عین. صاحب های مالکیت و درجه ضعیفحق انتفاع از شاخه صوحیح است. 1گزیگه  -2

 حق انتفاع فقط در مدت عقد حق استفاده از منافع را دارد و پس از انقضای آن حق ندارد منافع را با خود ببرد برخالف مستأجر.
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 آزمون آزمایشی 3جامع  1سوال مطابقت با 
اگر واقف ضون  عقد وقف واص برای وود اوتیار تیییر موقو  عکیرخ را نر  کرده باند، وضعیت ققوقی عقد و نر   -2

 ضن  آن چگونه است؟
            ( هر دو صحیح و نافذ هستند.1

 ( عقد صحیح ولی شرط به دلیل نامشروع بودن باطل است.2

 یده بودن باطل است.       فا( عقد صحیح ولی شرط به دلیل بی3

 ( به دلیل ضمانت شرط با مقتضای ذات عقد هر دو باطل هستند.4

تواند از موقوف قف به نحو صرحت وصول قبض واقف نمیق.م بعد از انعقاد عقد و 11طبق ماده صوحیح اسوت. )متوسوط(  2گزیگه  -2

 شود.روط باطل ولی موجب بطالن عقد نمیاین ماده از شعلیهم کسی را خارج یا کسی را داخل در موقوف علیهم کند، شرط خالف 
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 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه  66سوال مطابقت با 
 کدام گزیگه در وصوص ماهیت تولیت و انتخاب متولی صحیح است؟ -55

 ( تعیین متولی یک عقد الزم است و قبول یا رد متولی در لزوم وقوع تولیت موثر است.1

 رد متولی در لزوم تصدی متولی موثر است.( تعیین متولی ایقاع است و قبول یا 2

 ( تعیین متولی ماهیت مرکب دارد و عقد و ایقاع مجتمعا محسوب می شود.3

 ( تعیین متولی بر طبق قانون اوقاف عمل حقوقی نبوده و الزام خارج از قرارداد محسوب می شود.4

تولیت توسط شتصی که واقف او را انتتاب کرده است ق م از قبول یا رد  71هرچند ماده  )متوسط( صحیح است. 2گزیگه  -55
بحث می کند اما طبق نظر صحیح تر و دکترین حقوقی تعیین متولی انتصاب مدیر برای وقف و یک ایقاع دو طرفه است که اثر آن به هر 

تواند رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند بدوا تولیت راقبول یا ر کسی که واقف او را متولی قرار داده می71ماده  دو طرف خواهد رسید.
 ، متولی قرار داده نشده باشد. مثل صورتی است که از اصل رد نماید و اگر رد کرد

 

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه  61سوال مطابقت با 
 کدام گزیگه درست نیست؟ -51

 و را عزل کنند.(  طبق ق.م حق عزل متولی باید شرط شده باشد تا  واقف یا حاکم بتوانند ا1

 توان او را عزل کرد.( در قانون اوقاف حتی اگر شرط عزل متولی درج نشده باشد طبق شرایطی می2

 شود با قواعد خیار شرط یکسان است و باید مدت آن معلوم باشد.( حق عزلی که برای حاکم یا واقف به صورت شرط ضمن عقد درج می3

 رویه توسط دادگاه صادر بشود و شعبه تحقیق اوقاف برای صدور حکم عزل صالح نیست.( حکم عزل متولی باید طبق رأی وحدت 4

با وجود اینکه متولی تا قبل از قبول سرمت حق رد تولیت را دارد بعد از قبول دیگر حق استعفاق  صوحیح است. )سخت( 9گزیگه  -51

رفته شرده است. زیرا عمل حقوقی نصب متولی از اعمال حقوقی الزم ندارد ولی قابل عزل اسرت البته عزل متولی به عنوان اسرتثناق بر اصرل پذی

التصوص اسرت. پس عزل متولی باید در وقف شرط شده باشد که عزل توسط واقف یا حاکم یا شتص ثالثی صورت برذیرد. در قانون مدنی علی

ی دیگر برای دادگاه غیرشرط توسط واقف در نظر ق اوقاف جهات 7ق.م عزل متولی توسرط واقف یا حاکم باید شررط شده باشد ولی در م  75م 

ق.م است بنابراین الزم نیست مدت  75توان متولی را عزل کرد. حق عزل متولی متفاوت با خیار شررط در ماده گرفته شرده اسرت که با آن می

االجرا است و دارای اعتبار زمآن معلوم باشرد در صرورت نامعلوم بودن مدت این حق عزل شررط و عمل حقوقی وقف و نصب متولی صحیح و ال

ق. اوقاف حکم عزل متولی باید  7هسررتند و حق عزل مقرر نیز واجد اعتبار اسررت. مطابق رأی دیوان عالی کشررور در صررورت تحق ق موضرروع م 

 نیست.دادگستری از لحاظ سازمان قضاوتی( صادر بشود و شعبه تحق ق اوقاف صالح برای صدور حکم عزل توسط دادگاه )مرجع رسمی

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 
 هرگاه متولی تعدی یا تاریط کگد: -1

 ( حسب مورد معزول یا ممنوع یا ضم امین خواهد شد.2                  شود.( ضم امین می1

 شود اعم از نظارت استصوابی یا اطالعی.( ناظر برای او تعیین می4                  شود.( معزول می3

 -7ماده  :اشعار داردکه  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 7ر.ک م  (متوسط) صوحیح است. 2گزیگه  -1

مقررات  ها ونامهماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیینهرگراه متولی یرا ناظر نسررربت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط ن

 1تبصره  .المداخله یا ضم امین خواهد شدمربوط مسرامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع

واردی م النظاره تعلق نتواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شررود و درحقالتولیه و المداخله در زمان ممنوعیت حقبه متولی و ناظر ممنوع -

ها شود دادگاهدر مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می -2تبصره  .شرود اوقاف حق امین را خواهد پرداختکه ضرم امین می

نسرربت به تعدی و تفریط یا سررایر تتلفات مدیران و  -3تبصررره  .تعیین کنند توانند سررازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امینمی

ا یامناق مؤسرسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت 

کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از  -4تبصره  .ن خواهند بودهای آبینی شده در این ماده و تبصرهناقص باشرد مشمول مقررات پیش

باشرند در صورت تعدی یا تفریط یا تتلفات دیگر می متولی و ناظر و امناق و مدیران و امناق و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین

عمال خود خواهند بود هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسرارات ناشری از ا

 .مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد
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 کدام مورد زیر، عقد ویاری محسوب می نود؟ -9

 ب( واجد خیار شرط باشد.    الف( واجد خیار تتلف شرط باشد.

 د( واجد یکی از خیارات متتص باشد.    ج( واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

 
 

د و برروز می فرونوومحند اتومبیل متعکق به ثریا را که برای تعنیر در اوتیار او بود، به مبکغ سوویصوود میکیون ریال به  -1

 کدام مورد صحیح است؟ سپس اتومبیل در ید وریدار، بر اثر سیل تکف می نود، در صورت رد معامکه،

 فقط به بهروز مراجعه کند. الف( ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل،

 از محمد یا بهروز مطالبه کند. ب( ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز،

 ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ج( با

 د( با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  6سوال مطابقت با 
کگد و چون آقای رضا که یکی از ویری  بزرگ نرر ترران است. ی  مک  بسیار ارزننگد را در ننال ترران وقف واص می -5

میکیون تومان توسط موقو  عکیرخ از مگافع وقف در نظر  1کگد که برای ایشوان ماهانه مبکغ رضوا به وول نیاز دارد، نور  می

 گرفته نود. قال:
 ( وقف صحیح است و شرط باطل است.2     االجرا است.الزم ( وقف صحیح و شرط نیز1

 ( وقف باطل است ولی شرط صحیح است.4   ( وقف باطل است و شرط نیز باطل است زیرا وقف بر نفس است.3

 72کند. ر.ک به م موقوف علیهم باطل است ولی وقف را باطل نمی بر عهدهشررط به سود واقف  (متوسط) صوحیح اسوت. 2گزیگه  -5

، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر متارج ررر وقف بر نفس 72اشعار دارد ماده ق.م که 

تقسیم است که دو قسرم قابل وقف بر نفس بر.باشرد یا بعد از فوت ل حیاتخود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل اسرت اعم از اینکه راجع به حا

دهد یا اشرررتاص وقف بر نفس واقعی واقف خود را به تنهایی موقوف علیهم قرار می نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی، در انرد از وقف برعبرارت

شود زق این اشتاص است. وقف بر نفس حکمی زمان واقع میکند و خودش جصرورت محصرور)وقف خاص( موقوف علیه تعیین میمتعددی را به

 ی آنهابا اجرای از موقوف علیهم محصررور نیسررت،باوجود این، شرررایطی ضررمن عقد مقرر کرده اسررت که جزئکه واقف موقوف علیه به تنهایی یا 

 رح ذیل است:مصادیق وقف بر نفس حکمی به ش نیترمهمشود. ی مانند وقف بر نفس واقعی عاید او میاجهینت

در صرورتی که واقف بدون اینکه موقوف علیه یا جز موقوف علیهم محصور باشد شرط کند که دیون یا سایر متارج او از محل منافع مال  الف(

 موقوفه پرداخت شود.

ولیت برای خود مقرر ای از منافع مال موقوفه را به عنوان حق تی که واقف خود را به عنوان متولی تعیین کند و بتشررری عمدهدر صرررورتب(

 کند. تبصره:چنانچه واقف متولی باشد و حق تولیت او نیز متعارف باشد، وقف بر نفس محقق نشده است.

عنوان حق نظارت برای خود مقرر مال موقوفه را به از منافعای ج(در صرررورتی کره واقف خود را به عنوان ناظر وقف تعیین کند و بتش عمده

 شود.قف نه به طور واقعی و نه به طور حکمی بر نفس است از مصادیق وقف بر غیر محسوب میکند. در سایر موارد که و

 

 

 
 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  66سوال مطابقت با 
 عقد ویاری.... -55

          ( عقد الزمی است که در آن برای طرفین یا ثالثی شرط خیار شده باشد.1

 ( عقد الزمی است که در آن فقط برای طرفین، شرط خیار شده. 2

             شده باشد.( عقد جایزی است که در آن برای طرفین یا ثالثی شرط خیار 3

 ( هیچ کدام4

 شود که در آن شرط خیار شده باشد.ق.م در عرف حقوقی عقد خیاری به عقد الزمی گفته می 111ر.ک م صحیح است. )آسان(  5گزیگه  -55
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 است؟کدام مورد صحیح  در وصوص ایرانیانی که تابعیت وارجی را تحصیل کگگد، -1

 الف( تابعیت ایرانی آنان درهر حال زایل می شود.

 ب( موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.

 تابعیت ایرانی آنها زایل می شود. ج( در صورت تأیید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران،

به مشاغل دولتی دیگر  اشتغالهبان و قضراوت، ر شرورای نگد( تابعیت ایرانی آنها باقی اسرت و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضرویت د

 بالمانع است.

 در وصوص عدم ایاای تعردات از سوی متعرد در موعد تعیی  نده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟ -1

 الف( در تعهدات غیرپولی، متعهدله با انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.

 متعهدله حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد. باشد، با انقضای مدت،ب( چنانچه تعهد پولی 

 ج( متعهدله نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سرری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.

اجرای تعهد  د( در کلیه تعهدات متعهدله در صررورتی می تواند خسررارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از

 خودداری نماید.

 
 

 زایل می نود؟ نرکت در کدام ی  از موارد زیر، -7

 الف( عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

 آزمون آزمایشی 1جامع  61سوال مطابقت با 
واویار اعالء را به قنید عاریه بدهد ولی قنید آن را بدون اذن مال  به اقند باروند و سپس اگر نوخصوی سه کیکو  -51

اقند و قنید موضوو  عقد را اقاله کگگد و در مدتی که مال در ید اقند است و هگوز تسکیخ قنید نشده است زلزله بیاید و 

 موضو  عقد تکف بشود کدام گزیگه دروصوص عقد عاریه صحیح است؟
 ها به ید ضمانی تبدیل شده است.مد و حمید متضامناً مسئول جبران خسارت هستند زیرا ید امانی آن( اح1

 ( فقط احمد مسئول جبران خسارت است زیرا مسئول مال بوده است و ضمان معاوضی نیز در اقاله با توجه به عوضین راه دارد.2

 بران خسارت به احمد برای دریافت مبلغ رجوع کند.( فقط حمید مسئول جبران خسارت است ولی می تواند پس از ج3

 ( هیچ کدام4

ای اصلش بتوان از ق.م هر چیزی که با بق 137داوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند که طبق م  صحیح است. )متوسط( 1گزیگه  -51

ه است چون از اموال مصرف شدنی عاریه بودتواند موضوع عقد عاریه قرار بگیرد پس در سوال مزبور که مورد سوال عقد آن منتفع شد می

ای رخ نداده است و سوال مزبور در خصوص شرایط صحت باشد عقد مذکور باطل است و نمی توان عقد را عاریه شمرد. در نتیجه عقد تا دیهمی

 باشد.عقد عاریه می

 

 

 
 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  61سوال مطابقت با 
 کدام گزیگه درست نیست؟ -52

 شود.( درج شرط فاسخ باعث خیاری شدن عقد نمی1

 ( برای تحقق مسئولیت قراردادی مطالبه الزم نیست مگر برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه2

 ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.اشد اشاره( در مواردی که تلفظ ممکن نب3

 تواند قبل از ایجاب باشد مگر در موارد استثناق( قبول نمی4

ق.م و اینکه ایجاب در هر صورت مقدم بر قبول است و اگر ایجاب بدون قید و شرط  152ر.ک م  صحیح است. )آسان( 1گزیگه  -52

تواند بر ایجاب مقدم باشد زیرا خود نوعی ایجاب است که باید قبول بشود مانند گاه قبول نمیدهد ولی هیچقبول شود به انعقاد عقد رخ می

این قبول نیست بلکه ایجابی است که باید قبول شود. درج شرط  میلیونی که اعالم کردی خریدارم 22اینکه شتصی بگوید این ماشین را 

 شود.فاسخ باعث خیاری شدن عقد نمی

 .اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،ر در  152ماده 

شود. برای تحقق مسئولیت قراردادی مطالبه الزم نیست مگر برای مطالبه خسارت تأخیر درج شرط فاسخ باعث خیاری شدن عقد نمی

 تأدیه.
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 ب( نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم

 ج( تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

 د( از مالیت افتادن مال الشرکه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه  9سوال مطابقت با 
 کدام گزیگه دروصوص عقد نرکت صحیح است؟ -3

 ( مدیر شرکت مدنی باید از بین شرکاق انتتاب شود.                                 1

 ( انتتاب مدیر برای شرکت مدنی اختیاری است.2

 شود.           ل مشاع باعث زوال سمت او میمدنی در اداره ما شرکت( تقصیر مدیر 3

 شود.( زوال سمت مدیر شرکت مدنی سبب انحالل اشاعه می4

ق.م طرز اداره اموال مشترک تابع  971الزامی نیست طبق ماده  مدیربرای اداره مال مشراع انتتاب صحیح است. )متوسط(  2گزیگه  -3

 شررایط مقرره بین شررکاق خواهد بود. در نتیجه شررکاق می توانند از بین خود یا خارج از خود شتص یا اشتاصی را به عنوان مدیر مالی مشترک

 انتتاب کنند یا ترتیب دیگری برای اداره مال مشاع اتتاذ کنند.
 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه  69ل سوامطابقت با 
نخص مال  مشا  آن هستگد دو مدیر انتخاب نده بانگد که مجتنعاً مال مشترک را اداره کگگد و در  1چگانچه برای اداره مالی که  -53

 یکی از مدیران نینی از مال مشا  تکف بشود.... تقصیراثر 
 صالحیت مدیر دیگر است.شود و اداره مستقالً در ( سمت مدیر مقصر زایل می1

 توانند مستقالً اختیارات خود را اعمال کنند.( مدیران می2

 دهند.شود و مدیران نیز به تبع آن سمت خویش را از دست می( اشاعه منحل می3

 ( اشاعه باقی است و مدیران باید مجتمعاً بتش باقی مانده مال مشترک را اداره کنند.4
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 در وصوص عقد مضاربه، صحیح است؟ مطابق قواعد ککی قانون مدنی، کدام ی  از موارد زیر، -8

 شتصاً انجام دهد. الف( مضارب می تواند با اخذ اجرت، اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آنها الزم است،

 با دیگری مضاربه کند. با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، ب( مضارب می تواند به تشتیص خود،

 ج( مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.

 د( مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

 
 

معکوم می نود که قی  العقد معیوب بوده است.  نوخصی مقدار معیگی نکر را به دیگری می فروند و وس از تحویل، -3

 وریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟ در کدام ی  از موارد زیر،

 مبیع را به دیگری هبه نموده باشد. الف( چنانچه خریدار،

 صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.ب( در 

 آزمون آزمایشی 8مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 

 کدام گزیگه درست است؟ -7
 اه دارد.( در عقود مزارعه و مساقات و مضاربه به اعتبار معوض بودن، خیار غبن ر1

 ( در عقود مزارعه و مساقات و مضاربه به اعتبار معوض و الزم بودن، خیار غبن راه دارد.2

 ( در عقود مزارعه و مساقات چون معوض و الزم هستند، خیار غبن راه دارد.3

 راه ندارد.( در عقد مزارعه به واسطه الزم و معوض بودن، خیار غبن راه دارد ولی در مضاربه و مساقات خیار غبن 4

ولی در  شودمیدر عقود مزارعه و مساقات به اعتبار الزم و معوض بودن خیار غبن حادث  صحیح است. )سخت( 9گزیگه  -7
ق.م در مزارعه خیار غبن  921شود طبق ماده جواز )جایز بودن ( آن خیار غبن حادث و ثابت نمی به علترغم معوض بودن مضاربه علی

ق.م ممکن است مزارعه برای مطلق زراعت باشد.اگر مزارعه باطل اعالم شود تمام محصول متعلق به صاحب  924وجود دارد طبق ماده 
 ود.شبذر است و بذر ممکن است متعلق به عامل یا مالک باشد. خراج زمین در مزارعه به عهده مالک است که مالک )مزارع( نیز نامیده می

ه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد نوع زرع باید در عقد مزارع :ق م 924ماده 
تواند در صورت غبن، معامله ق م : هر یک از عامل و مزارع می 921در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت متتار خواهد بود ماده 

 .را فسخ کند
 

 آزمایشیآزمون  8مرحله  6گروه  9سوال مطابقت با 
نود که قامد )عامل( ضام  سرمایه باند و هیچ وسارتی نود قرار میطبق قراردادی که بی  رضوا و قامد بسته می -3

 متوجه رضا نشود. در ای  صورت برطبق قانون مدنی:
 ( شرط باطل ولی عقد صحیح است.2    ( هم عقد و شرط صحیح هستند.1

 ( شرط صحیح است ولی عقد ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.4    ( شرط و عقد هر دو باطل هستند.3

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد »دارد : ق.م که اشعار می 991( رک به ماده صحیح است. )متوسط 9گزیگه  -3
شده باشد که مضارب از مال بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نتواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط 

بحث عاریه است تعارض  144و  142زیرا مبنای این شرط با آنچه که در مواد «. خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند
طالن شرط ل بتوان به دلیدارد ولی در نظر عرف چنین شرطی با مقتضای امانت و نمایندگی مباینتی ندارد. البته به نحو دیگری نیز می

ق.م اشاره کرد و آن، این است که شرط ضمان مضارب، متالف مقتضای ذاتِ عقد مضاربه به  991ضَمان مضارب مقرر در بند اول ماده 
آید. زیرا مقتضای ذات عقد مضاربه این است که مالک وجه نقدی در اختیار عامل قرار دهد تا او با آن به کسب و تجارت برردازد شمار می
ق.م(؛ در واقع، عقد مضاربه از مصادیق شرکت کار و سرمایه  941ها تقسیم شود )ماده د و زیان حاصله از آن مطابق قرارداد بین آنو سو

مین گردد و به هدانیم، شرط عدم توجه ضرر و زیان ناشی از شرکت به یکی از طرفین باعث بطالن عقد شرکت میاست و همانطور که می
تواند ضمن قرارداد خصوصی دیگری تعهد کند، شود. باوجود این، مضارب مینیز این شرط موجب بطالن آن می دلیل، در عقد مضاربه

چنانچه زیانی از بابت عقد مضاربه متوجه مالک شود، از مال خود خسارت وارده به مالک را جبران کند، از آنجایی که این شرط مستقل 
   آید.ح به حساب میق.م صحی 12از عقد مضاربه است، مطابق ماده 
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 ج( چنانچه شکرهای مورد نظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد.

 د( چنانچه با واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

 
 

می فروند،  تاجری با ارائه ی  ننونه برنج هگدی به وریدار، تنامی موجودی انبار وود را که قاوی صد ت  برنج است، -51

اجرایی، در دسترس  ضنانتننونه اسوت. کدام  اوصوا فاقد  اما هگگام تسوکیخ معکوم می نوود که کاالی فرووته نوده،

 وریدار وواهد بود؟

 الف( فقط حق فسخ معامله را دارد.

 ب( فقط حق مطالبه ارش دارد.

 ج( می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بتواهد.

 حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.د( 

 

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه   1سوال مطابقت با 
سال اجاره کرده باند و در اواور مدت اجاره متوجه بشود که عی  مستججره از ابتدا  2مسوتججر مککی را به مدت هرگاه  -1

 معیوب بوده است چه ققی وواهد دانت؟

 تواند اجاره را برای باقی مدت فسخ کند.( می1

 ( می تواند اجاره بهای پرداختی را پس بگیرد و اجرت المثل بدهد.2

 اجاره را به همان نحو قبول نماید و ارش بگیرد.تواند ( فقط می3

 تواند اجاره را برای باقی مدت فسخ کند و یا آن را به همان نحو برذیرد.( می4

اگر در عین مستأجره عیبی حادث بشود مستأجر از آن زمان حق فسخ اجاره را خواهد داشت و اگر صوحیح است. )متوسط(  2گزیگه  -1

تواند اجاره را از ابتدا فسخ کند و اجاره بهای پرداختی را پس ابتدای اجاره وجود داشرته است در این صورت مستأجر میمعلوم شرود که عیب آن از 

 بگیرد و به جای آن اجرت المثل برردازد.
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 کدام ی  از موارد تعکیق زیر، مبطل عقد است؟ -55

 الف( در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

 عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم. ب( در صورتی که دینی بر

 من ضامن هستم. ج( در صورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد،

 د( در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.

 کدام مورد در وصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟ -52

 ی تواند در مورد وکالت اقدام کند.الف( وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نم

 ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست. ب( چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است،

 ج( چنانچه نامه عزل به اطالع وکیل که در مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

 ر مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.د( چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که د

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 
باند اما وریدار بعدا متوجه بشود که ننای داوکی سگ  فرش وارکت  ،نور  بشودکه ننای داوکی مک  مزبوراگر در بیع مگزلی  -1

 کدام گزیگه صحیح است ؟یکی است سرام

 تواند فروشنده را به سنگ فرش کردن ملک اجبار یا قرارداد را فسخ کند.( خریدار می1

 ( خریدار می تواند مبلغ الزم برای پارکت کردن ملک را از کل ثمن قراردادی کسر کند یا قرارداد را فسخ کند.2

 فروشنده قبل از فسخ قرارداد ملک مزبور را پارکت کند همچنان حق فسخ باقی خواه ماند.( خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و اگر 3

 می تواند حق فسخ ناشی از تتلف از شرط صفت را اسقاط کند. ( خریدار حق فسخ دارد و4

به  فقط حق فسخ است نه الزام ق.م ضمانت اجرای تتلف از شرط صفت، 239طبق ماده  صحیح است. )متوسط( 1گزیگه  -1
ی بین م ایجاد صفت یا تقلیل از مبلغ قرارداد.البته اگر قبل از اجرای اعمال فسخ وصف مشروط در مورد معامله ایجاد شود حق فسخ از

 شرط صفت نیز مانند شرط نتیجه قابل اسقاط نیست اما حق فسخ ناشی از تتلف از هر دو شرط قابل اسقاط است. رود.

 آزمون آزمایشی 5مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 
دارد که منک  است بیع از روی ننونه ق.م که انعار می 911در وصوص بیع از روی ننونه کدام گزیگه با توجه به ماده  -7

 باند؟به عنل آید در ای  صورت باید مطابق با ننونه تسکیخ نود و اال مشتری ویار فسخ دارد صحیح ننی
 کند.نیاز میاوصاف بی( انتتاب نمونه دو طرف را از ذکر 1

 ( حکم مزبور )فسخ( فقط در بیع عین معین و کلی در معین است و در مال کلی راه ندارد.2

با نمونه مورد نظر چنانچه در جنس یا وصف یا مقدار مورد معامله )عدم تطابق( باشد  شدهنییتع( در عدم مطابقت مبیع معین 3

 باشد.ف میدهد که خیار مزبور تتلف از وصحق فستی می

با نمونه مورد نظر یکسران نباشرد )انطباق نداشرته باشرد( حق فسخ ندارد و باید مصداق دیگری که  شردهمیتسرل( در بیع کلی اگر مصرداق 4

 مطابق با نمونه است را تسلیم کند.

 باید به نکات زیر توجه کرد: 394در خصوص ماده صحیح است. )سخت(  9گزیگه  -7

 دهد فقط حق فسخ می نوع خیار آن تتلف از وصف است تتلف از آناگر عین معین باشد  -1

 دهد.فقط حق فسخ می دهدتتلف از آن خیار تتلف از وصف می کلی در معین  -2

الذمه شما قدرت الزام دارید، زیرا دهد. در مال کلی فیقدرت فسخ با خیار تعذر تسلیم را می تتلف از آن الذمه در کلی فی  -3

ی صورت نرذیرفته است و اگر متعهد نتوانست مال کلی را به هیچ صورت ایفاق کند، قدرت فسخ با خیار تعذر تسلیم درستبهوفای به عهد 

نتتاب جنس راه ندارد کند زیرا اوصاف مبیع ذکر شده است. این حق فسخ در انیاز میدارد. انتتاب نمونه، دو طرف را از ذکر اوصاف بی

 شود.در موضوع معامله است که موجب بطالن می و اشتباهزیرا عدم تطابق در جنس دیگر از موارد فسخ در اوصاف مال نیست 
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در ضون  عقد اجاره ی  سواله، بر مسوتججر نر  نده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عی   -59

مسوتججره قرار دارد، به صوورت رایگان آبیاری نناید. در صوورت تخکف مسوتججر در سوه ماهه اول و وش  ندن بروی 

 است؟کدام اقدام از سوی موجر متصور  دروتان،

 الف( فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بتواهد.

 ب( پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بتواهد.

 ج( فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بتواهد.

 د( ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.

 
 

 وویش، کدام مورد صحیح است؟مطابق قانون قنایت وانواده در وصوص انجام هزیگه توسط زوجه از اموال  -51

در صورتی که ثابت شود قصد تبرع  صرفاً الف( هر گاه زوجه به اذن زوج، هزینه متارج متعارف شرتصری خود را از اموال خود ادا نماید،

 نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

اموال خود پرداخت نماید، در صرورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، ب( هر گاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پدر خود را از 

 می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

ج( هرگاه زوجه به پیشررنهاد زوج، هزینه سررفر برای مالقات فرزندشرران را که در شررهر دیگری تحصرریل می کند تقبل کند، حق مطالبه 

 د تبرع داشته باشد.معادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قص

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه  66سوال مطابقت با 
 اگر وکیل قبل از رسیدن وبر جگون موکل به وود، عنل موضو  وکالت را که فروش ساوتنان متعکق به موکل است را انشاء کگد... -55

 ( عقد بیع غیرنافذ است.1

 عقد بیع صحیح است حتی اگر طرف مقابل بیع از عارض شدن جنون بر موکل مطلع باشد.( 2

 اطالع باشد.( عقد بیع صحیح است به شرط آنکه طرف مقابل بیع از جنون موکل بی3

 ( عقد بیع باطل است.4

در دکترین حقوقی انحالل وکالت به دلیل محجوریت و محجور شدن موکل نیز مشمول حکم مقرر صوحیح است. )سخت(  9گزیگه  -55

موکل به او انجام داده اسرت نافذ هسرتند به شرط آنکه طرف مقابل  حجرق.م اسرت در نتیجه اعمالی که وکیل پیش از رسریدن خبر  112در ماده 

 ع باشد.اطالقرارداد از انحالل وکالت به دلیل عارض شدن حجر بی
 

 

 

 

 

 
 

 

 آزمون آزمایشی 8مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 
نخصی مگزل وویش را به عناد اجاره داده است و نر  کرده است عناد که ی  مکانی  ماهر است مانی  صاقع مک   -1

 کگد:می تخکفرا تعنیر کگد. قال عناد از نر  فعل مزبور 

 کند.می له )صاحب ملک( حق فسخ ایجاد( تتلف از شرط فعل برای مشروط1

 تواند الزام مشروط علیه را به انجام شرط فعل بتواهد.له )صاحب ملک( می( مشروط2

 .کندله باید اول الزام عماد به تعمیر ماشین را بتواهد، اگر عماد تقاضای وی را رد کرد حق فسخ برای صاحب ملک ایجاد می( مشروط3

 شرط مزبور که همان تعمیر اتومبیل است را بتواهد یا بدون الزام، قرارداد را فسخ کند.تواند الزام عماد به ( صاحب ملک )مشروط له( می4

له حق فسخ اجاره را اگر از شروط ضمن عقد اجاره )شرط فعل( تتلف شود از تاریخ تتلف مشروطصحیح است. )متوسط(  1گزیگه  -1
شود و این حق فسخ بدون شرط )مشروط به الزام( مستأجر به انجام میله حق فسخ ایجاد دارد ولی این تنها راه مذکور نیست و برای مشروط

هد. دباشد. پس نباید اشتباه کرد که به محض تتلف فرد فقط حق فسخ دارد و قدرت الزام مستأجر به انجام شرط را از دست میشرط نمی
ی تلف شدن عین مستأجره ق م: عقد اجاره به واسطه 451کند. ماده تواند عقد را فسخ کند و اگر مایل باشد او را الزام به انجام تعهد متعهدله می

 .رددگشود و نسبت به تتلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تتلف ثابت میاز تاریخ تلف، باطل می
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هزینه تحصرریل فرزندشرران را پرداخت نماید، تحت هر شرررایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه  د( هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج،

 نموده، از زوج مطالبه کند.

 
 

 اگر مال  ذمه یکی از غاصبی  را نسبت به بدل مال میصوب و مگافع آن ابراء نناید. کدام مورد صحیح است؟ -51

 الف( مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.

 ب( مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقین را دارد.

 ج( مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد.

 حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد. د( مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن،

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  69سوال مطابقت با 
 وده است ...اگر زوجه برای کارهای که نرعاً بر عرده وی نب

 باشد ولی نیازمند اثبات در دادگاه و تأیید عرف برای پرداخت است. المثل می( اگر به دستور زوج و با قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت1

 است. ختباشد ولی نیازمند اثبات در دادگاه و تأیید عرف برای پرداالمسمی می( اگر به دستور زوج و با قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت2

 باشد ولی نیازمند اثبات در دادگاه و تأیید عرف برای پرداخت است.المثل می( اگر به دستور زوج و با قصد تبرع باشد مستحق اجرت3

 باشد و نیازمند اثبات در دادگاه و تأیید عرف برای پرداخت نیست.المثل می( اگر به دستور زوج و با قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت4

 یآن عمل اجرت یکه عرفاً برا دینما یاقدام به عمل یگریبر حسب امر د یهرگاه کسر -331مادهمطابق صوحیح است. )آسان(  5گزیگه -53

 معلوم شود قصد تبرع داشته است. نکهیآن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر ا یایآن شتص عادتاً مه ایبوده و 

المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع آن کار اجرت ینبوده و عرفاً برا یرا که شرعاً به عهده و ییچنانچه زوجه کارها - تبصره

نماید. )قانون انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می یالمثل کارهاثابت شرود، دادگاه اجرت زیدادگاه ن یانجام داده باشرد و برا

 (1311مصوب  ،یون مدنقان331تبصره به ماده  کی قالحا
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 آزمون آزمایشی 3جامع  66سوال مطابقت با 
 ابراء ذمه غاصع زمانی که عی  مال میصوب در ید اوست... -55

 شود.( موجب انتقال مالکیت عین مال مغصوب به غاصب می2شود.          سبب سقوط تعهد غاصب برای رد عین می( 1

( حق مطرالبه عین محفوظ اسرررت ولی مسرررئولیت غاصرررب تقلیل پیدا 4              ( هیچ تأثیری به مسئولیت غاصب ندارد.3

 کند.می

زمانی که عین مال مغصروب موجود و در ید غاصب است ابراق ذمه او موجب انتقال مالکیت عین به  صحیح است. )سخت( 1گزیگه  -55

توان ابراق را کامالً در رابطه غاصررب نمی شررود زیرا ابراق طبق قانون مدنی از اسررباب تعهدات اسررت و مالک مالکیت عین نیسررت با وجود این نمی

شررود و پس از آن غاصررب مالک محفوظ اسررت ولی ید ضررمانی غاصررب به ید امانی تبدیل میاثر دانسررت مالکیت عین همچنان برای طرفین بی

 مسئول خسارات ناشی از قوه قاهره نیست ولی باید امانت را در نگه داری آن تا رد به مالک رعایت کند. 

 

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه  61سوال مطابقت با 
 افع زمان تصر  او:ابراء ذمه یکی از غاصبی  نسبت به مگ -57

 شود.( موجب ابراق ذمه سابقین می2   شود.( موجب ابراق ذمه الحقین می1

 شود.( موجب ابراق ذمه تمام غاصبین می4   شود.( موجب ابراق ذمه دیگران نمی3

تصرف او موجب ابراق ق.م ابراق ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان  322به موجب ماده صوحیح اسوت. )متوسط(  9گزیگه  -57

 ها نتواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراق کند حق رجوع به الحقین را نتواهد داشت.ذمه دیگران از حصه آن

لی و داشتمال مغصروب ابراق کند حق رجوع به غاصبین دیگر نتواهد  متی، ذمه یکی از غاصربین را نسربت به مثل یا قهرگاه مالک -321ماده 

 .شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده استمقام مالک میکس قائمانتقال دهد آن قاز انحا یاگر حق خود را به یکی از آنان به نحو

 اگر یکی ازابراق ذمه یکی از غاصرربین نسرربت به منافع زمان تصرررف او موجب ابراق ذمه دیگران از حصرره آنها نتواهد بود لیکن  -322ماده 

 .نتواهد داشت غاصبین را نسبت به منافع عین ابراق کند حق رجوع به الحقین

 

 

 

 
 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  69سوال مطابقت با 
 ابراء ذمه یکی از غاصبی  نسبت به مگافع زمان تصر  او: -53

 شود.( موجب ابراق ذمه سابقین می2    شود.( موجب ابراق ذمه الحقین می1

 شود.( موجب ابراق ذمه تمام غاصبین می4    شود.( موجب ابراق ذمه دیگران نمی3

ق.م ابراق ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراق  322به موجب ماده  صوحیح اسوت. )متوسط( 9گزیگه  -53

 ها نتواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراق کند حق رجوع به الحقین را نتواهد داشت.ذمه دیگران از حصه آن

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  1سوال مطابقت با 
 ابراء ذمه یکی از غاصبی : -1

ها نتواهد بود لیکن در مورد منافع عین اگر یکی از غاصبین ( نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراق ذمه دیگران از حصه آن1

 را ابراق کند حق رجوع به الحقین را نتواهد داشت.

تواهد بود لیکن در مورد منافع عین اگر یکی از غاصبین ها ن( نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراق ذمه دیگران از حصه آن2

 را ابراق کند حق رجوع به الحقین را خواهد داشت.

ها خواهد بود و لیکن در مورد منافع عین اگر یکی از ( نسررربت به منافع زمان تصررررف او موجب ابراق ذمه دیگران از حصررره آن3

 داشت.غاصبین را ابراق کند حق رجوع به الحقین را نتواهد 

 ( هیچ کدام4

رررر ابراق ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او  322ماده ق.م که اشرعار دارد  322ر.ک م صحیح است. )آسان(  5گزیگه  -1

 .اشتنتواهد د غاصبین را نسبت به منافع عین ابراق کند حق رجوع به الحقین موجب ابراق ذمه دیگران از حصه آنها نتواهد بود لیکن اگر یکی از
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 در ارتبا  با اقکام عده، کدام مورد صحیح است؟ -51

 الف( عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه طهر است.

 ب( عده وفات در نکاح دائم و منقطع، یکسان است.

 است. طهرعده فسخ نکاح دو  ج( اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده است،

 روز است. 49 انقضای سن، عادت زنانگی نبیند،د( عده طالق در زنی که به 

 

 
 

 در وصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟ -57

 الف( در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.

 در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به، رد وصیت ممکن نیست.ب( 

 ج( در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به، وصیت قابل رجوع نیست.

 قبول بعد از فوت الزم است. یت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد،د( چنانچه وص

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه  68و  63و  1سوال مطابقت با 
 عده وفات و طالق زن یائسه چه مدت است؟ -1

 عده ندارد. -( عده ندارد2           عده ندارد. -( چهار ماه و ده روز1

 سه ماه -روز 9( چهار ماه و 4          چهار ماه و ده روز  -( چهار ماه و ده روز3

 ق.م 1199 -1194رجوع کنید ماده صحیح است. )آسان(  5گزیگه  -1

 اگر در عقد نکاح مرریه ذکر نشده باند و به عکت عگ  زوجه قرارداد را فسخ کگد...... -59

 گیرد.( چیزی بر او تعل ق نمی2   گیرد.( مهرالمتعه به او تعلق می1

 گیرد.( مهرالمثل به او تعل ق می4  گیرد.ه او تعل ق می( نصف مهرالمثل ب3

 صحیح است. )متوسط( 9گزیگه  -59

 

 

 

 

 
 

 

هرگاه مرر در عقد ذکر نشووده بانوود و نوووهر.............. از نزدیکی و تعیی  مرر.............. زن مسووتحق.............. اسووت و  -58

 اجرت النثل است.اگر.................. طالق بدهد مستحق 
 بعد از نزدیکی -مهرالمتعه -مرد فوت کند -( قبل از نزدیکی1

 بعد از تعیین مهریه  -مهرالمثل -زن فوت کند -( پس از نزدیکی2

 بعد از تعیین مهریه -مهرالمثل -مرد فوت کند -( پس از نزدیکی3

 بعد از نزدیکی -مهرالمتعه -زن خود را طالق بدهد -( قبل از نزدیکی4

در الزام به دادن مهرالمثله ویژه عقد نکاح دائم است و در نکاح منقطع  3و زیرنویس  1253ر.ک م صحیح است. )آسان(  1گزیگه  -58

 از بعد از آن مقصود بعد از نزدیکی است نه بعد از تعیین مهریه. 1253شود و منظور ماده اجراق نمی
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ادای دی  نکرده اسووت. کدام مورد از  ان قرض به دیگری ورداوته و مقترضنووخصووی مدعی اسووت وولی را به عگو -58

 تجزیه وذیر است؟ اقرارهای زیر،

 الف( از مدعی پول گرفته ام، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.

 ت.ب( از مدعی پول گرفته ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده اس

 ج( از مدعی پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.

 اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است. د( از مدعی پول گرفته ام،

 

 در وصوص ارث اعنام و اووال و اوالد آنرا، کدام مورد صحیح است؟ -53

 عموی ابوینی، همگی ارث می برند.الف( در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر 

 ب( در صورت انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسرعموی ابوینی، همگی ارث می برند.

 ابوینی، یک دایی و یک عمو، همگی ارث می برند. پسر عمویج( در صورت انحصار ورثه به دو 

 پسرعمو ارث می برد.فقط  د( در صورت انحصار ورثه به یک پسرعموی ابوینی و یک عموی ابی،

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   1سوال مطابقت با 
 کدام گزیگه صحیح است؟ -1

 تمام وصایای متضاد بعدی را باطل اعالم کند. ،موصی می تواند ضمن انشاق وصیت( 1

 باید در غالب یک عمل تشریفاتی باشد.( رجوع از وصیت 2

 توان رجوع کرد.از اقرار ضمن وصیت نمی( 3

 ( تصرفات اداری موصی در مال خود از جمله اجاره دادن داللت بر رجوع دارد.4

موصی نمیتواند ضمن انشاق وصیت تمام وصایای متضاد بعدی  خویش  را باطل اعالم کند ورجوع صحیح است. )متوسط(  9گزیگه  -1
رفات سری یا رسمی باشد و انجام امور وتص -از وصیت تشریفاتی ندارد بالعکس که انشاق وصیت باید تشریفاتی و در غالب وصیت خود نوشت

 اداری موصی داللتی بر رجوع از وصیت ندارد. 

 



 

 

 

 11صفحه                                                                               Aدفترچه  59وکالت سال  یپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 

 

 
 

والدی  صوییری، نگرداری او را در سواعات اداری موجع قرارداد به مردکودکی سوپرده اند، در هنی  مدت، صییر به  -21

 دیگری وسارت وارد می سازد. کدام مورد در وصوص مسئولیت جبران وسارت، صحیح است؟

 کنند تقصیری در تربیت طفل نکرده اند. الف( اصوالً والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت

 ب( صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارت شود.

 ج( صغیر، مهدکودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند.

 د( مهدکودک در هر حال، مسئول جبران خسارت است.

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   61و  65سوال مطابقت با 
اگر وارثان متوفی در طبقه دوم عبارت بانووگد از جد امی و جده امی و ی  وواهر امی با برادر ابویگی سوورخ هر ی  از  -51

 وارثان چه مقدار است؟
 یک سوم که به صورت مساوی بینشان تقسیم می شود.، جد و جده و خواهر امی برادر ابوینی دو سوم ترکه( 1

 ، جد و جده امی هر کدام یک ششم و مابقی به برادر ابوینی تعلق دارد.خواهر امی یک ششم( 2

 ( برادر ابوینی یک سوم و مابقی به خویشان مادری می رسد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.3

 یشان امی می رسد که به طور مساوی بینشان تقسیم می شود.( یک سوم برادر ابوینی و مابقی به خو4

هرگاه میت اجداد و کالله با هم داشته باشد  -524ماده قانون مدنی که اشعار دارد: 524رک ماده  صحیح است. )سخت( 5گزیگه  -51
ناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر ادو ثلث ترکه به وراثی می

نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می
 باو تعلق خواهد گرفت.

بویگی و دایی و واله امی، سوورخ اووال امی عبارت در طبقه سوووم وارثان میت عبارت اند از عنو عنه ابویگی، دایی و واله ا -51

 است از....

     ( یک سوم کل ترکه که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود1

 ( یک سوم از نصف ترکه که به طور مساوی بی آنها تقسیم می شود.2
 

 

 

 

 

 
 

 

       ( یک ششم از کل ترکه که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.  3

 ( یک سوم ثلث ترکه که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. 4

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا  -539قانون مدنی که اشعار دارد: ماده 539رک ماده  صحیح است. )متوسط( 1گزیگه  -51
بین  بین اخوال بالسویه بعمل میاید لیکن اگرگیرد. تقسیم ثلث یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق می

شود و در صورت اخیر رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به انها داده مینفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می اخوال یک
فر امی باشد ن یکن اگر بین اعمام یکتقسیم بین آنها بالسویه بعمل میاید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود ل

رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند. سدس حصه اعمام به او می
 ناث خواهد بود.در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر ا
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 مدنی: آیین دادرسی
دادگاه عنومی تبریز بانود و موضوو  دروواست تجمی  وواسته  صوالقیتچگانچه اصول  دعوای تحویل مال مگقول، در  -25

 هنان عی  معی  باند که در مقر دادگاه عنومی ترران موجود است، دروواست تجمی  وواسته باید به کدام دادگاه داده نود؟

 ب( تهران    الف( تبریز

 صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. د( چون موضوع درخواست مال منقول است،  تهران به انتتاب خواهانج( تبریز یا 

آیا مدعی می تواند وس از اتیان سوگگد  چگانچه قرار اتیان سووگگد بتی صوادر نود و مدعی عکیه سوگگد یاد ننایگد، -22

 اثبات نناید؟ مدعی عکیه، دعوای وود را دلیل دیگری،

 ب( تنها در دعوای بر وراث میت نمی تواند.   میت می تواند. وراثالف( بلی، تنها در دعوای بر 

 د( خیر، نمی تواند      ج( بلی، می تواند.

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   66سوال مطابقت با 
نوود وسوارتی به وجود آید چه کسی مس ل جبران آن زمانی که در مرد کودک نگرداری میاگر از ناقیه صوییری در  -55

 وواهد بود؟ 
 خود صغیر مسؤلین مهدکودک( 2    اولیای صغیر( 1

 حسب مور اولیای کودک یا خود صغیر یا مسؤل مهدکودک( 4 حسب مورد مسؤلین مهد کودک یا خود صغیر( 4

ق.م.م چنانچه صغیر سبب ورود خسارت شود والدین یا کسی که مسئولیت  7به موجب ماده )سخت( صوحیح اسوت. 9گزیگه  -55

نگهداری از او را بر عهده داشته است در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و در غیر این صورت خسارت از اموال خود 

 صغیر جبران خواهد شد.

 

 



 

 

 

 11صفحه                                                                               Aدفترچه  59وکالت سال  یپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 

 
 

 در کدام صورت نرایی محسوب می نود؟ قکخ راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر نده باند، -29

 نهایی است. الف( حکم دادگاه تجدیدنظر استان،

 دیوان عالی کشور ابرام شود.ب( فقط در صورتی که در 

 ج( چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.

 د( فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.

 صحیح است؟ کدام مورد در وصوص گرفت  تجمی  از دروواست کگگده دستور موقت، -21

 الزامی نیست.الف( 

 ب( الزامی است که باید وجه نقد باشد.

 ج( الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

 د( تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

، وواهان دعوا اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعکق به مجگونی بانوود که جگون او متصوول به زمان صوویر نیسووت -21

 کیست؟

 د( اداره سرپرستی صغار و مجانین ج( ولی خاص  ب( قیم الف( محجور

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   13سوال مطابقت با 
جه یا ورداوت آن و ویش از صدور قکخ دادگاه، دلیکی الف: در دعوای مطالبه وجه، وس از اتیان سوگگد ووانده مبگی بر عدم دریافت و  -29

دهد. ب:  در دعوای اسووترداد جریزیه، بعد از اتیان سوووگگد زون مبگی بر عدم وجود در وصوووص بدهکار بودن ووانده به دادگاه ارائه می

نناید که سوگگد را از روی کذب ادا کرده است. بگابرای ، تککیف دادگاه در برابر سوگگدهای مذکور در جریزیه یا استرداد آن، زون ادعا می

 چیست؟ « ب»و « الف»دعاوی 
 اقدام به صدور رأی نماید.« ب»و « الف»( نباید برمبنای سوگندهای مذکور در دعاوی 1

 صدور رأی است. مکلف به« ب»و نه « الف»( صرفاً برمبنای سوگند مذکور در دعوای 2

 اقدام به صدور رأی نماید.« ب»و « الف»( باید برمبنای سوگندهای مذکور در دعاوی 3

 مکلف به صدور رأی است.« الف»و نه « ب»( صرفاً برمبنای سوگندهای مذکور در دعاوی 4

تناد به سوگند در حالتی ممکن اصالحی قانون مدنی، اس 1339دانیم، مطابق ماده همانطور که میصحیح است. )سخت(  2گزیگه  -29

است که دعوای مدنی نزد دادگاه به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی برمبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. بنابراین، استناد به 

ن باید ه بر مبنای آدهد که این تنها دلیلِ موجود مدعی است و چنانچه با رعایت تشریفات قانونی سوگند یاد شود، دادگاسوگند نشان می

 حکم صادر دهد و دعوا را فصل کند. باوجود این، چنانچه بعد از ادای سوگند، طرف مقابل دلیلی به دادگاه تقدیم نماید که منافی با سوگند

گونه اظهاری که هیچ»... دارد: قانون مدنی در پاسخ به این سؤال مقرر می 1331باشد، تکلیف دادگاه در برابر دلیلِ ابرازی چیست؟ ماده 

، دادگاه نباید به دلیل مورد ارائه توسط خواهان پس از اتیان «الف»بنابراین، در دعوای «. منافی با قسم باشد، از طرف پذیرفته نتواهد شد

ن سوگند، اسوگند خوانده ترتیب اثر دهد و برمبنای سوگند مبادرت به صدور رأی کند. البته حالت قابل تصور دیگر این است که پس از اتی

طرفی که سوگند یاد کرده، اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل بوده است. در این حالت، دادگاه نباید به سوگند مذکور 

 در کلیه دعاوی ... که فاقد دالیل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند»ق.آ.د.م:  271اثر دهد. زیرا مطابق ماده ترتیب « ب»در دعوای 

گونه اظهاری که منافی با قسم هیچ»... قانون مدنی:  1331و نیز برمبنای ماده « تواند مالک و مستند صدور حکم قرار گیردشرعی ... می

فیه، پس از سوگند و پیش از صدور حکم، طرفی که سوگند یاد کرده، اظهار که در مانحن؛ در صورتی«باشد، از طرف پذیرفته نتواهد شد

وگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل است. بنابراین، صدور حکم به استناد اقرار و ترتیب اثر ندادن به سوگند با مبنای کند که سمی

قانون مدنی نیست. چرا که اقرار اظهار طرف مقابل نیست؛ بلکه اِخباری است که  1331ق.آ.د.م مطابقت دارد و متالفِ ماده  271ماده 

 برد.   د و در دعوا دلیلی وجود دارد که اساساً زمینۀ استناد به سوگند را از بین میدهخود یادکننده سوگند می
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 وقت جکسه باید چگونه تعیی  نود؟ اگر روز جکسه دادرسی، یا تعطیکی غیر مگتظره مصاد  نود، -21

 ب( باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابالغ شود.   الف( باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود.

 د( فردای روز تعطیل است.    نیست. ج( باید یک ماهه تعیین شود و ابالغ الزم

 در وصوص مرکت اعتراض نخص ثالث اصکی به رأی دادگاه، کدام مورد صحیح است؟ -27

 آگاه بوده باشد. الف( مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی،

 ب( در هر حال مهلت آن دو ماه از تاریخ اطالع شتص ثالث از رأی است.

 مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شتص ثالث از رأی است. ج( در هر حال،

 د( مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رأی، آگاه بوده است.

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
عگوان قیخ یا متولی یا وصی یا مدیریت نرکت اقدام به طرح دعوا نناید و باوجود ای ، که دادوواسوت دهگده بهدر صوورتی -21

 نود؟عگوان چه کسی قکنداد میدر دادوواست تصریح نگردد، دادوواست بهها سنت آن

 (  مطلقاً به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیۀ خود )اصیل( اقدام نموده است.1

اد که مفاین عنوان قیمومت، تولیت، وصایت یا مدیریت اقدام نموده است؛ مگر( به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً به2

 عنوان اصیل بوده است. دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر تقدیم دادخواست به

که مفاد دادخواست گویای این ( به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیۀ خود )اصیل( اقدام نموده است؛ مگر این3

 بر قیمومت، تولیت، وصایت یا مدیریت بوده است.مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش 

شود و در این عنوان قیمومت، تولیت، وصایت یا مدیریت قلمداد میعنوان دادخواست دهنده )اصیل( و نه به( دادخواست نه به4 

 کند.خصوص، دادگاه با اخذ توضیح از خواهان اشکال را برطرف می

دادخواست اَصالتاً به دادگاه ق.آ.د.م ناظر به جایی است که  92دانیم، ماده که میهمانطور صحیح است. )متوسط(  9گزیگه  -21

عنوان قیم یا ولی یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و چنانچه خواهان اصیل است، خوانده نه به عنوان اصیل؛ بلکه بهشود تقدیم نمی

از شتص تحت قیمومت و شتصیتِ متولی مستقل از شتصیت  که شتصیتِ قیم مستقلطرف دعوا قرار داده شده است. نظر به این

له و شتصیتِ مدیر شرکت مستقل از شتصیت حقوقی شرکت است، بنابراین در موقوفه و شتصیتِ وصی مستقل از شتصیت موصی

 1931/7ورتی . البته مطابق نظریه مششودعنوان اصیل تلقی میها در دادخواست تصریح نشود، دادخواست بهبه سمت آن که یحالت

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست )موضوع ماده  14/12/1312مورخ 

عنوان تواند بهق.آ.د.م( به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوا کرده است و دادگاه تنها می 92

که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، در مورد وی اتتاذ تصمیم کند؛ مگر این اصیل

 شود. اشکال برطرف می با اخذ توضیح از خواهانتولیت بوده است، که در این صورت 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   31سوال مطابقت با 
 به را ووانده بدوی دادگاه و بوده معامکه ثن  بابت تومان میکیون وگجاه مبکغ وواهان وواستۀ دعوایی در چگانچه -91

 :رأی ای  نود، تجیید تجدیدنظر دادگاه در نیز صادره رأی و ننوده محکوم مبکغ ای  ورداوت

 .باشد دادرسی اعاده قابل یا فرجام قابل است ممکن( 2    .باشد فرجام قابل است ممکن( 1

 .باشد دادرسی اعاده قابل است ممکن( 4   .بود نتواهد دادرسی اعاده قابل و فرجام قابل( 3

 مالی دعاوی در تجدیدنظر دادگاه از صادره احکام- م.د.آ.ق 421 و 311 مواد به مستندصحیح است. )متوسط(  1گزیگه  -91

 است شده تأیید نیز تجدیدنظر دادگاه در آنکه به توجه با و باشد می مالی نیز سوال موضوع در خواهان خواستۀ و نیستند فرجام قابل

 بندهای از یکی به مستند رأی این چنانچه دیگر طرف از .نیستند صحیح 2 و 1 های گزینه رو این از .ندارد خواهی فرجام قابلیت لذا

 .بود نتواهد صحیح پاسخ نیز 3 گزینه لذا .بود خواهد دادرسی اعادة قابل صورت آن در باشد 421 ماده گانۀ هفت
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 رفع تصر  عدوانی صادر نود، بهدر مک  مورد تصر  ساوتنان اقداث کرده باند و قکخ  چگانچه متصر  عدوانی، -28

 کدام مورد صحیح است؟ در مورد اجرای آن،

الف( بعد از قطعیت اجرا می شرود و سراختمان در صرورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم، دعوای مالکیت 

 ملک را اقامه نماید.

، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت متصرفب( قبل از قطعیت اجرا می شرود و سراختمان در صورتی باقی می ماند که 

 ملک را اقامه نماید.

 ج( بالفاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تتریب می گردد.

 د( بالفاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تتریب می گردد.

در دعوای عکیه متوقف، اگر ووانده دروواسوت صودور قرار تجمی  وسارات اجتنالی وارد به وود را نناید، دادگاه چه  -23

 تصنینی اتخاذ می کگد؟

 قرار تأمین صادر می کند. الف( با تعیین میزان خسارت احتمالی،

 ب( بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تأمین صادر می کند.

 واست تأمین صادر می کند.ج( قرار رد درخ

 د( قرار تأمین صادر می کند اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود.

 

 آزمون آزمایشی 1جامع   11سوال مطابقت با 
  دهد؟اقدامی انجام میمقرر در دادگاه قاضر نشود، دادگاه چه  در موعد است، نده اقضار قانون برابر که چگانچه گواهی -11

 کند.( گواه را جلب می1

 کند.( چنانچه احضاریه به گواه ابالغ قانونی شده باشد، گواه را دوباره احضار می2

 کند.( گواه را دوباره احضار می3

 کند.( چنانچه گواه عذر موجه بابت عدم حضورش در دادگاه داشته باشد، گواه را دوباره احضار می4

 مقرر در موعد چگانچه است، شده احضار قانون برابر که گواهی»ق.آد.م:  243 به داللت مادهصحیح است. )آسان(  9گزیگه  -11
  . «ند وواهد اقضار دوباره نیابد، قضور

 

 آزمون آزمایشی 5مرحله  6گروه   31سوال مطابقت با 
 ؟ننایدبرای تجمی  وسارات اقتنالی وود تقاضای تجمی   تواندمیدر کدامی  از دعاوی ذیل ووانده  -92

 ( دعاوی مستند به سند رسمی2    متوقف( دعاوی علیه 1

 ( دعاوی مستند به دفاتر تجارتی تاجر4  ( دعاوی مستند به سفته یا برات یا چک3

ی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد ایدعاوق.آ.د.م، در  112با عنایت به ماده صحیح است. )آسان(  1گزیگه  -92
تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود به ادعای اقامه دعوای واهی تقاضای تأمین رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی دعاوی مستند به اسناد

 تواند تقاضای تأمین از دادگاه نماید.ای نگردیده است، لذا در آن خوانده میکند. لذا، چون در مادة مزبور به دعاوی مستند به دفاتر تجارتی تاجر اشاره

 

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه  16با سوال  مطابقت
چگانچه قکخ رفع تصوور  عدوانی عکیه متصوورفی صووادر نووود که در مک  مورد تصوور  اقداث  اعیان کرده اسووت و  -25

 عکیه از آن قکخ تجدیدنظروواهی کگد، لذا کدام مورد در وصوص بقای اعیان مستحدثه صحیح است؟ محکومُ
 ( صِرف تجدیدنظرخواهی برای بقای اعیان مستحدثه در ملک مورد تصرف عدوانی کافی است. 1

 ( باید متصرف عدوانی مدعیِ مالکیت اعیان مستحدثه باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت اقامه کند.2

 عوای مالکیت در خصوص ملک مورد تصرف عدوانی اقامه کند.  ( باید عالوه بر تجدیدنظر خواهی، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، د3

 ( باید متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت اقامه کند.4
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 در کدام دادگاه می تواند اقامه نناید؟ دعوای مطالبه مرریه غیر مگقول را زوجه، -91

 الف( محل وقوع مال غیر منقول

 ب( محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه

 ج( محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج

 د( محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه

 
 نشده باند، وکیل قق اقدام در کدام ی  از موارد زیر را دارد؟ حاگر در وکالتگامه وکیل دادگستری تصری -95

 الف( درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور

 داوری، دفاع از دعوای متقابلب( درخواست دستور موقت، ارجاع به 

 اعتراض به حکم غیابی ج( درخواست تأمین خواسته، افزایش خواسته،

 د( درخواست تأمین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته

موارد در دعاوی راجع به اموال غیر مگقول چگانچه وواهان وواسووته را کنتر از برای واقعی تقویخ نناید، کدام ی  از  -92

 زیر صحیح است؟

 الف( در هزینه دادرسی مؤثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست.

 ب( در هزینه دادرسی مؤثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است.

 مؤثر است. ج( در هر دو مورد،

 د( در هیچ یک، مؤثر نیست.

 عدوانی، تصرف از پس متصرف عدوانی، تصرف مورد ملک در ق.آ.د.م، چنانچه 114مطابق ماده  صحیح است. )متوسط( 1گزیگه  -25

 ظرف رد و باشد عدوانی تصرف حکم مورد مالکیت مدعی عدوانی متصرف که ماندمی باقیدر صورتی  اعیان مستحدثه باشد، کرده بنا احداث

صِرف قانون مزبور،  179دادگاه صالح دادخواست تقدیم کند. بنابراین، اوالً( به داللت ماده  به مالکیت باب در ،حکم اجرای تاریخ از ماه یک

و رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی بالفاصله به  تجدیدنظرخواهی برای بقای اعیان مستحدثه در ملک مورد تصرف عدوانی کافی نیست

قانون فوق، برای بقای اعیان  114شود؛ ثانیاً( به استناد مادة ین دادگستری اجرا میوسیلۀ اجرای دادگاه یا ضابطدستور مرجع صادرکننده، به

را داشته باشد؛  ادعای مالکیت آن ملک )و نه اعیان احداثی(ر متصرف عدوانی 1مستحدثه در ملک مورد تصرف عدوانی، دو شرط الزم است: 

شود، صوص مالکیت به دادگاه صالح دادخواست دهد. همانطور که مالحظه میر ظرف مهلت مقرر قانونی )یک ماه از تاریخ اجرای حکم( در خ2

ای هبرای بقای اعیان مستحدثه در ملک مورد تصرف عدوانی، تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی ضرورت ندارد. بنابراین، با توجه به توضیح

 صحیح است. 4باال، گزینه 

 

 آزمون آزمایشی  61مرحله  6گروه  31با سوال  مطابقت

 یکی است(. 52و آزمون نناره  31ای  است که قتی نناره س االت آزمون وکالت )نکته جالع توجه 

جرت اقامه دعوا  زوجه زوجی ، به مربو  وانوادگی امور و دعاوی ، در5935مطابق مقررات قانون قنایت وانواده مصوب  -91

 قوزه قضایی مراجعه کگد؟  تواند به چه دادگاهمی
 المثل ایام زوجیت باشد.محل سکونت خود؛ مگر خواسته، مطالبه اُجرت( دادگاه محل اقامت خوانده یا 1

 ( دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود؛ مگر خواسته، مطالبه نفقه معوقه باشد.2

 خواسته، مطالبه مَهریه غیرمنقول باشد.  مگر خود؛ سکونت محل یا خوانده اقامت محل ( دادگاه3

 خوانده یا محل سکونت خود؛ مگر خواسته، حضانت و مالقات طفل باشد.( دادگاه محل اقامت 4

 تواندمی زوجه زوجین، به مربوط خانوادگی امور و دعاوی در» قانون حمایت خانواده: 12به موجب ماده صحیح است. )آسان(  9گزیگه  -91

تا  11)ر.ک مواد « باشد غیرمنقول مَهریه مطالبه خواسته، که موردی در مگر کند؛ دعوی اقامه خود سکونت محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در

 .ق.آ.د.م( 13
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جدیدنظر اسوتان، هنان دادگاه تجدیدنظر مکزم به رسیدگی در صوورت فسوخ کدام ی  از قرارهای زیر در دادگاه ت -99

 ماهیتی می باند؟

 الف( قرار رد دادخواست ورود شتص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شتص ثالث

 ب( قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده

 ج( قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، قرار رد دعوا

 د( کلیه قرارهای دادگاه بدوی

 
چگانچه وجه نقد محکوم عکیه نزد ثالث بازدانووت نووود، اما ثالث از تسووکیخ آن به مجمور اجرا وودداری نناید، مجمور  -91

 اجرا کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟

 به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.الف( باید وجه توقیف شده که 

 وجه نماید. هب( محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالب

 ج( محکوم له، باید علیه اقامه دعوای مطالب وجه نماید.

 د( به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.

قکخ دادگاه تجدیدنظر، عکیه وواهان صووادر نووود اما ای  قکخ، وس از اعاده دادرسووی، چگانچه در دعوای زوجیت  -91

 فسخ و قکخ بر اثبات زوجیت صادر نود، محکوم عکیه ای  قکخ چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

 الف( فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

 ب( می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.

 یچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر متتومه شده است.ج( حق ه

 د( فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجدداً اعاده دادرسی نماید.

 صحیح است؟ کدام مورد در وصوص گزارش اصالقی، -91

 الف( حکم تلقی می شود و قابل تجدیدنظر است.

 تومه دارد.ب( حکم تلقی می شود و پس از قطعیت، اعتبار امر مت

 ج( مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

 د( مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل تجدیدنظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختالف صادر شده باشد.

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه  18با سوال  مطابقت
توان در مرقکه تجدیدنظر بوه کودامی  از دعاوی زیر با وجود ایگکه در مرقکه بدوی رسوویدگی ماهوی نگردیده اسووت، می -28

 رسیدگی ننود؟
 ممکن نباشد.( دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث؛ مشروط بر اینکه امکان جلب ثالث به دادرسی در مرحله بدوی 1

 ( دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث؛ مشروط بر اینکه امکان ورود ثالث و جلب ثالث به دادرسی در مرحله بدوی ممکن نباشد.2

 ( دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث.3

 ( دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث؛ مشروط بر اینکه امکان ورود ثالث به دادرسی در مرحله بدوی ممکن نباشد.4

توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی به ماهیت هیچ دعوایی نمی»ق.آ.د.م:  7مطابق ماده صحیح است. )آسان(  9گزیگه  -28

لذا، اگر قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به «. که در مرحلۀ نتستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون

و  139، 132دگاه باالتر از دادگاه نتستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود. برای مثال، با عنایت به مواد مرحلۀ باالتر از دا

ق.آ.د.م در مرحلۀ تجدیدنظر ورود ثالث و جلب ثالث ممکن است و لو اینکه امکان ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله بدوی فراهم بوده  397

 آن است که رسیدگی به دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. باشد. این امر به مفهوم 
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 یآزمون آزمایش 8مرحله  6گروه  39با سوال  مطابقت
نامه اجرای مااد اسگاد نامه رسنی، صدور گزارش اصالقی الزم نیست و اجرای آن تابع آیی الف: در وصوص سازش -93

االجرا نیست و قابل دار، هنانگد اقکام قطعی، الزمهای صالقیتاالجرا اسوت. ب: گزارش اصوالقی صادره در دادگاهالزم

 مگطبق با مقررات قانون آیی  دادرسی مدنی است؟ « ب»و « الف»ی  از عبارات اعتراض و تجدیدنظر است. بگابرای  کدام
( عرربررارت 4  «ب»و « الف»( هیچ یک از عبارات 3             «الف»( عبارت 2    «ب»و « الف»( هر یک از عبارات 1

 «ب»

ارش اصالحی، تنها در مورد ق.آ.د.م در خصوص صدور گز 114باید توجه داشت که ماده  صحیح است. )آسان( 2گزیگه  -93
نامه نامه بر اساس آییننامه رسمی، اجرای متن توافق سازشسازش در دادگاه و سازش غیررسمی خارج از دادگاه است و در مورد سازش

همین  همان قانون(. همچنین، مطابق همان ماده، مفاد گزارش اصالحی قطعی است و به 111االجرا است )ماده اجرای مفاد اسناد الزم
االجرا است که قطعی بودن گزارش اصالحی ها الزممقام و وراث آنکند، مفاد گزارش بین طرفین و قائمق.آ.د.م اعالم می 114دلیل، ماده 

رساند و الزم نیست در ذیلِ آن به قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت گزارش اصالحی اشاره شود. زیرا دادگاه در مقام صدور گزارش را می
کند تا مکلف باشد قطعیت یا عدم قطعیت آن را اعالم نماید؛ همانطور که طی نظریه مشورتی شماره اقدام به انشای رأی نمیاصالحی 
االجرا دار همانند احکام قطعی، الزمهای صالحیتاداره کل حقوقی قوه قضائیه، گزارش اصالحی صادره در دادگاه 11/12/1312ر 7719/7

 دنظر نیست. است و قابل اعتراض و تجدی
 

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه  11با سوال  مطابقت
 کگد.کدام مورد عبارات زیر را به نحو صحیح کامل می -11

..... .......گزارش اصوالقی صوادره از دادگاه صوالح یا نوورای قل اوتال  قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ..» 

 «.گیردقرار .. .........ولیک  ...
 تواند موضوع دعوای ابطال( است/ نمی2   تواند موضوع دعوای بطالن( نیست/ می1

 تواند موضوع دعوای عدم نفوذ ( نیست/ می4   تواند موضوع دعوای بطالن( است/ نمی3

ورای حل گزارش اصالحی صادره از دادگاه صالح یا شق.آ.د.م، 114داللت ماده بهصحیح است. )سخت(  5گزیگه  -11
ماده  1)البته مطابق تبصره  شود و قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیستاختالف قطعی محسوب می

آید(. زیرا گزارش حساب میبه قطعی و نیست اعتراض قابل شورا اصالحی گزارش 54قانون شورای حل اختالف سال  27
اداره کل حقوقی قوه  11/12/1312ر7719/7موجب نظریه مشورتی شماره  شود؛ همانگونه که بهمزبور رأی شمرده نمی

شود و قابل اعتراض االجراق محسوب میاحکام قطعی، الزم همانندهای صالحیتدار قضاییه، گزارش اصالحی صادره در دادگاه
ق.م، موضوع  711ة ماده تواند موضوع دعوای بطالن و حتی در محدودگزارش اصالحی میو تجدیدنظر نیست. با وجود این، 

 دهدای را انجام میکه دادگاه در تنظیم صورتمجلس مربوط به گزارش اصالحی، همان وظیفه. چه ایندعوای فسخ قرار گیرد
نامه رسمی یا صدور گزارش اصالحی، نامه رسمی به عهده دارد. لذا با تنظیم سازشکه سردفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش

نامه رسمی یا گزارش رسمی ذکر گردیده، از گذشته شود و فقط حقی که در سازشن، به استناد آن حل میاختالفات طرفین آ
 نامه رسمیکه، چنانچه دعوایی که به سازش خاتمه یافته، دوباره اقامه شود و خوانده با ارائه سازشماند. خالصه اینباقی می

حقی خواهان حکم به ضرر او صادر نماید. بنابراین، با توجه به به دلیل بییا گزارش اصالحی دادگاه را مطلع کند، دادگاه باید 
 3و  2های قابل استنباط است. باید توجه داشت که دلیل نادرست بودن گزینه 1شده، دلیل صحیح بودن گزینه مطالب گفته

تواند موضوع ت؛ ثانیاً( آن گزارش میاالجراق اساین است که اوالً( گزارش اصالحی به شرح مذکور در متن سؤال، قطعی و الزم
باید گفت: اگرچه گزارش اصالحی قابل اعتراض نیست؛  4دعوای بطالن قرار گیرد. در نهایت، در خصوص غلط بودن گزینه 

تواند موضوع دعوای بطالن و در حدود ماده که گفته شد، تنها میو چنان تواند موضوع دعوای عدم نفوذ قرار گیردمنتها نمی
 ق.م موضوع دعوای فسخ واقع شود. 711
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 اعاده دادرسی طاری، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ -97

 الف( دیوان عالی کشور

 ب( دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

 ج( دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.

 است، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی صادر کرده است.د( دادگاهی که دعوا در آن مطرح 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   31سوال مطابقت با 

نکته جالع توجه ای  است که قتی نناره س االت آزمون وکالت و هر دو آزمون )
 آزمایشی یکسان است(.

واست اعاده دادرسی طاری یا اعتراض ثالث طاری به وسیکه دادگاهی صادر نده باند هرگاه قکخ مورد درو -97

 که درجه باالتری نسبت دادگاهی رسیدگی کگگده به دعوای اصکی دارد؛ در ای  قالت، ....

و آن عرض دیگر را مورد رسیدگی قرار داده تواند حکم دادگاه هم( صرفاً در درخواست اعتراض ثالث طاری، دادگاه می1

 را نقض کند.

 شود.( هر دو درخواست در دادگاه صادرکننده حکم رسیدگی می2

 عرض دیگر را مورد رسیدگی قرار داده و آن را نقض کند.تواند حکم دادگاه هم( در هر دو درخواست، دادگاه می3

 مورد رسیدگی قرار داده و آن را نقض کند.عرض دیگر را تواند حکم دادگاه هم( صرفاً در درخواست اعاده دادرسی طاری، دادگاه می4

تواند حکم دادگاه ق.آ.د.م، در اعتراض ثالث طاری، دادگاه می 434مطابق ماده  صحیح است. )متوسط( 2گزیگه  -97

شود. با وجود این، هم عرض دیگر را مورد رسیدگی قرار داده و آن را نقض کند؛ لیکن در اعاده دادرسی اختیار فوق مالحظه نمی

هرگاه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی طاری یا اعتراض ثالث طاری به وسیله دادگاهی صادر شده باشد که درجه باالتری 

؛ در این حالت، هر دو درخواست در دادگاه صادر کننده حکم، به علت درجه نسبت دادگاهی رسیدگی کننده به دعوای اصلی دارد

 حاضر، فرقی بین اعاده دادرسی طاری و اعتراض ثالث طاری وجود ندارد. شود و لذا در موردباالی آن، رسیدگی می

 

 آزمون آزمایشی 68مرحله  6گروه   31سوال مطابقت با 
دادوواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده نود که .................؛ در قالی که در مورد اعتراض ثالث  -97

کگگده به دعوای اعتراض در دادگاهی با درجه مساوی نسبت به دادگاه رسیدگیکه قکخ مورد طاری، به نور  ای 

 اصکی صادر گردیده باند، تقدیخ دادوواست ................ .

 ( حکم در آن به عنوان دلیل ارائه شده است/ الزم نیست.1

 ده است.شود که حکم در آن به عنوان دلیل ارائه ش( حکم را صادر کرده است/ به دادگاهی می2

 شود که  حکم را صادر کرده است.( حکم را صادر کرده است/ به دادگاهی می3

 شود که حکم را صادر کرده است.( حکم در آن به عنوان دلیل ارائه شده است/ به دادگاهی می4

قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اعاده دادرسی باید به  433به موجب ماده صحیح است. )سخت(  5گزیگه  -97

همان قانون، در مورد اعتراض ثالث  421است؛ در حالی که ماده  دادگاهی داده شود که حکم در آن به عنوان دلیل ارائه شده

ه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صادر نسبت به دادگا درجه مساویکه حکم مورد اعتراض در دادگاهی با طاری، به شرط این

 است. تقدیم دادخواست را الزم ندانستهگردیده باشد، 

 ولی آمد، خواهد به عمل دادخواست تقدیم بدون است مطرح آن در دعوا که دادگاهی در طاری اعتراض»ق.آد.م:  421ماده 

 را رأی که دادگاهی به را خود دادخواست معترض کرده، صادر را عنهمعترض رأی که باشد دادگاهی از ترپایین دادگاه درجه اگر

 «.خواهد شد رسیدگی دادگاه آن در اصول، موافق و نمایدمی تقدیم است کرده صادر

 و است بوده حکم همان صادرکننده که شودمی تقدیم دادگاهی به اصلی دادرسی اعاده دادخواست»همان قانون:  433ماده 

 از پس رتبصره .است شده ابراز دلیل عنوانبه  آنجا در حکم که گرددمی تقدیم به دادگاهی طاری دادرسی اعاده درخواست

 «.گردد تقدیم دادگاه دفتر به روز سه ظرف الزم دادخواست باید طاری دادرسی اعاده درخواست
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الطرفی  تعیی  نود، در چگانچه هیئت سوه ناره داوری متشوکل از داور اوتصواصی هر ی  از طرفی  و داور مرضی  -98

 ط یکی از طرفی  کدام مورد صحیح است؟سمورد عزل داور تو

 الف( هر یک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.

 ب( هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.

 ند داور اختصاصی خود را عزل نماید.ج( هر یک فقط می توا

 د( هیچ یک از طرفین نمی تواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.

در مرقکه اجرای قکخ قطعی محکومیت به ورداوت وجه و عدم امکان اسوتیاای محکوم به، در کدام صوورت محکوم  -93

 ننی نود؟عکیه قبس 

 است اعسار بدهد.اجراییه، دادخو روز از تاریخ ابالغ 32الف( ظرف 

 روز از تاریخ ابالغ اجراییه، کفیل یا وثیقه معرفی کند. 32ب( ظرف 

 ج( ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.

 د( در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس می شود.

در صورتی که یکی از دو قاضی نعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به انتباه نککی وود را در رأیی که صادر ننوده  -11

 ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ وی

 الف( هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

 .قضائیه می فرستدقوه ب( مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس 

 پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود. ج( مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و در هر حال،

 د( مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های جامعِ درس آیین دادرسی مدنی همیشه از قوانین اجرای پایان الزم به ذکر است که در آزمون در

و نحوه اجرای محکومیتهای  52، تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 91احکام مدنی سال 

ند و از هر یک العاده این قوانین شوکردم تا دواطلبان متوجه اهمیت فوقسؤال طراح می 54مالی سال 

 سؤال( آمده است. 3)مجموعاً  59از قوانین فوق یک سؤال در آزمون وکالت سال 
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 حقوق تجارت:

 کدام مورد در وصوص ورید لوازم وانگی توسط تاجر برای جریزیه دوتر وود از میازه ورده فرونی، صحیح است؟ -15

 مشمول عمل تجاری است. شود،الف( چنانچه ثمن از صندوق تجارتتانه پرداخت 

 ب( در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

 ج( عمل تجاری محسوب می شود.

 د( به هیچ وجه تجاری نیست.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت بروز قوادث، کدام مورد صحیح است؟رکار قنل را به دیگری واگذار ننوده است. در صو متصدی قنل و نقل، -12

 محفوظ است.الف( شتصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی 

 ب( هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.

 ج( شتصاً مسئول بوده و نمی تواند به متقصدی بعدی رجوع کند.

 د( یا متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.

 آزمون آزمایشی 69مرحله  6گروه   16سوال مطابقت با 
ای مایحتان نوخصی و در صوورتی که نوخص غیر تاجری مبادرت به ورید لوازم وانگی از فرونوگاه تاجر بر -15

 وانوادگی وود بگناید، وضعیت ای  معامکه برای تاجر چگونه است؟
           به هیچ وجه تجارتی نیست.( 1

 معامله لزوماً تجارتی ذاتی است. ( 2

           معامله تجارتی تبعی است.( 3

 اصل بر غیرتجارتی بودن آن است اما تجارتی بودن ان قابل اثبات است. ( 4

ای برای حوائج تجارتی اش بنماید چنانچه تاجر با غیر تاجر معامله قانون تجارت، 3ماده  2طبق بند  صحیح است. 9گزیگه  -15

اش را به شتص غیر تاجر فروخته یک طرف تاجر است و کاالی تجارتی آن معامله تبعاً تجارتی است. در سوال فوق الذکر نیز، چون

 التجاره تاجر بوده، یک معامله تبعاً تجارتی است.ای که با غیر تاجر کرده چون موضوعش مالاملهلذا فروشنده تاجر بوده و مع است،

 



 

 

 

 27صفحه                                                                               Aدفترچه  59وکالت سال  یپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 

 
 

 کدام مورد صحیح است؟ هیئت مدیره نرکت سرامی وایان یابد، اعضایچگانچه دوره مدیریت  -19

 به جز امور کالن هستند. الف( مدیران مجاز به انجام امور شرکت،

 ب( اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.

 ج( مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.

 ی معتبر است.معامالت آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومولی  د( مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند،

 

 آزمون آزمایشی 6مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
تحویل متصدی قنل )ایران ترابر( نده و نر  عدم امکان واگذاری در صورتی که صد دستگاه وودرو از سایپا  -11

به متصودی دیگر نیز در قرارداد ذکر گردیده است. با وجود ای ، نرکت قنل کاالی ایران ترابر، کاال را به متصدی 

دیگری جرت قنل می سوپارد و کاال نزد متصودی دوم تکف می نوود. بگابرای ، نرکت ایران وودرو برای جبران 

 رامت وود به چه صورت قق رجو  به متصدیان دارد؟غ
 صرفاً به متصدی اول، به دلیل رابطه قراردادی وتتلف وی از شرط عدم انتقال، حق رجوع دارد.( 1

مسئولیت ضم ذمه به ذمه طولی برای متصدیان متصور است. لذا شرکت ایران خودرو اول به متصدی اول )ایران ترابر( ( 2

 قراردای و در صورت عدم پراخت حق مراجعه به متصدی دوم از باب مسئولیت مدنی را خواهد داشت. به واسطه مسئولیت 

مسرئولیت ضرم ذمه به ذمه عرضری برای متصردیان متصرور بوده و شررکت ایران خودرو به هرکدام از دو متصدی که ( 3

 بتواهد حق مراجعه دارد. 

که تلف منتسرب به اوسرت، به شرط اینکه متصدی نتواند قوه قاهره را  ( در صرورت اثبات تقصریر به هر کدام یک از متصردیان4

 باشد. اثبات کند دارا می

قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی  311طبق ماده  صحیح است. )متوسط( 2گزیگه  -11

است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده 

ر شده محفوظ است. این ماده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامو

صرفاً به امکان مراجعه ارسال کننده به متصدی اول اشاره دارد و اصطالحاً اثبات شی نفی ماادا نمیکند یعنی ماده مذکور نسبت 

به امکان مراجعه به متصدی دوم و با واسطه سکوت نموده است که طبق رویه و عرف بازار حمل و نقل و نظریه صاحبنظران حقوق 

ارت و رویه قضایی ارسال کننده هم عالوه بر متصدی اول امکان مراجعه به متصدی دوم بواسطه اینکه تلف نزد وی روی داده تج

 است را دارا می باشد. 

 

 

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه   53سوال مطابقت با 
 ؟استی  از عبارات زیر صحیح کدام -19

که از تاریخ تشکیل آخرین توانند در صورتیمدیره را تشکیل دهند میای از مدیران که اقالً یک سروم اعضراق هیئت( عده1

 را دعوت نمایند.مدیره روز گذشته باشد، هیئت 49مدیره جلسه هیئت

 ای تنظیم و به امضای اکثریت اعضا برسد.مدیره باید صورت جلسه( برای هر یک از جلسات هیئت2

 مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراق کل سهامداران شرکت. تواند در عین حال رئیس هیئت( مدیرعامل نمی3

مستعفی محسوب شده و چنانچه جانشینی برای ایشان انتتاب نشده باشد ( پس از انقضرای دوره تصردی مدیران ایشان 4

 نیز مسئولیتی بابت اداره شرکت ندارند.

گزینه  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  122به اسرتناد ماده صوحیح است. )سخت( 2گزیگه  -19

ک مدیره را دعوت نمایند یا حداقل یک سوم مدیران بتوانند هیئتالف نادرست است چرا که حداقل مهلتی که بایستی سرری گردد ت

مدیره بایستی به امضای اکثریت اعضای هیئت برسد لذا گزینه ب الیحه مزبور، صرورت جلسات هیئت 123ماه اسرت. به موجب ماده 

چهارم آراق حاضر در جلسه مدیره به شکل همزمان، سه صحیح است. همچنین اکثریت الزم جهت تصدی مدیرعاملی و ریاست هیئت

الیحه فوق، پس از انقضرای دوره تصدی مدیریت مدیران،  131اسرت و نه آراق تمامی سرهامداران شررکت. همچنین بر اسراس ماده 

 ایشان تا زمان انتتاب جانشین )مدیران جدید( بایستی به وظایف خویش جهت تصدی مدیریت و اداره شرکت ادامه دهند. 
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 عنومی عادی، بدون رعایت قد نصاب قانونی تشکیل و مدیران را انتخاب نناید. ای  انتخاب .............. . چگانچه مجنع -11

 الف( و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است

 ر ثالث، دارای اعتبار استب( قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در براب

 ج( و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیر قابل ابطال می باشد.

 د( بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.

 
 

 

 سی )کسانی( امکان وذیر است؟مطالبه وجه چ  از طریق اجرای ثبت، عکیه چه ک -11

 ب( صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس   الف( صادر کننده و ضامن وی

 د( صادر کننده   ج( صادر کننده و ظهرنویس

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
های اجتناعی قرار ه نخصی که به عکت قکخ قطعی کالهبرداری محکوم و در دوران محرومیتدر صورتی ک -5512

دارد، به عگوان مدیرعامل برای نورکت مبادرت به انجام معامالتی برای نرکت در قدود اوتیارات نناید، وضعیت 

 ای  معامالت چگونه است؟

 ( مدیرعامل خود بدواً و شتصاً مسئول انجام تعهدات است.1

 تواند به مدیرعامل مراجعه نماید.( شرکت در برابر ثالث مسئول است؛ اما بعداً می2

 ( مدیرعامل و شرکت به نحو تضامنی مسئول انجام تعهدات هستند.3

 ( صرفاً شرکت مسئول است.4

اقدامات مدیران کلیه اعمال و : »1347الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  139طبق ماده صحیح است.  1گزیگه  -12

توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتتاب آن و مدیرعامل شررکت در مقابل اشرتاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی

الیحه مزبور به دلیل محکومیت  111در سؤال فوق نیز در انتتاب مدیرعامل ماده «. ها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانسرت

همان  272نفع به استناد ماده ایت نشده است و این امر صرفاً حق درخواست بطالن تصمیم مذکور برای اشتاص ذیکیفری او رع

 نماید؛ اما اگر این مدیر قبل از عزل و برکناری اقداماتی انجام دهد، برای شرکت نافذ و معتبر است.الیحه ایجاد می

 

 یآزمون آزمایش 11مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
نخص ورنکسته ای که به مدیرعامکی نرکت سرامی واصی انتخاب نده است، مبادرت به انعقاد چگدی  فقره  -17

معامکه با انووخاص ثالث ننوده اسووت، در ای  صووورت وضووعیت معامالت مذکور در صووورتی که دادگاه قکخ به عزل 

 مدیرعامل بدهد چگونه وواهد بود؟
 هستند.( معامالت مذکور مشمول بطالن نسبی 1

 ( معامالت مذکور صحیح هستند.2

 ( معامالت مذکور غیر نافذ بوده و برای تنفیذ نیازمند موافقت مجمع عمومی فوق العاده است.3

 ( معامالت مذکور غیر نافذ و تنفیذ آن نیازمند موافقت مجمع عمومی عادی به طرز فوق العاده است.4

صورت عدم رعایت تشریفات انتتاب مدیران یا مدیرعامل شرکت  الیحه در 139طبق ماده  صحیح است. 2گزیگه  -17

توان در مقابل اشتاص ثالث به این اموراستناد جست، یعنی چنانچه مدیر یا مدیرعاملی بدون دارا بودن شرایط مدیریت مندرج نمی

د توانر است، منتها هر ذینفع میالیحه انتتاب گردد، باز هم مدیر شرکت محسوب و معامالت وی برای شرکت الزام آو 111در ماده 

از دادگاه تقاضای عزل چینن مدیری را بنماید اما تا زمانی که وی عزل نگردیده تصمیمیات و اقداماتش برای شرکت الزام آور است، 

حث ، ب1347الیحه  111الیحه متفاوت است، چراکه در ماده  111الیحه با ماده  139همچنین توجه داشته باشید که فرض ماده 

تحدید اختیارات مدیران مطرح و ضمانت اجرای آن نیز بطالن نسبی معامالت و عدم قابلیت استناد به خروج از حدود اختیارات 

 الیحه بحث عدم رعایت تشریفات انتتاب مدیر یا مدیرعامل منتتب است. 139مدیران است، اما در ماده 
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 ه چ ، ................................ سگد را کارسازی کگد.بان  مککف است به محض ارائ -11

 ب( بدون توجه به تاریخ مندرج در آن   الف( تنها در تاریخ مندرج در آن 

 ماه از تاریخ صدور آن 1د( حداکثر تا   ج( در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ

 

 می گیرد؟انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نراد صورت  -17

 ب( بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت    الف( بانک مرکزی

 سازمان بورس اوراق بهادارد(   داراییو وزارت امور اقتصاد ج( 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
 امکان صدور اجراییه ثبتی عکیه کدام ی  از انخاص زیر وجود دارد؟ -11

 ( صادرکننده، نماینده و ضامن او2   ( صادرکننده و نماینده او 1

 ( صرفاً علیه صادرکننده و نه نماینده او4   ی مسئولین سند تجارتی ( کلیه3

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  117قانون صدور چک و ماده  15باید دانست که مطابق ماده صحیح است.  5گزیگه  -92

اجراییه ثبتی تنها علیه صادر کننده ودر صورت ، 11/21/1317الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 

و سایر مسئولین سند از نظر اجرای ثبت مسئول نیستند و  استاش، علیه نماینده او به شکل تضامنی قابل صدور وجود نماینده

چنین ضامنِ صادرکننده و ضامن ها و همها منتفی است:یعنی، علیه ظهرنویسان یا ضامن آنامکان صدور اجراییه ثبتی علیه آن

 نماینده، امکان تعقیب ثبتی جهت صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.
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 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 ؟صحیح نیستدر وصوص اوراق مشارکت کدام گزیگه  -11

های سهامی عام و خاص و شرکت المنفعهعامها، نهادهای عمومی و های سهامی عام، دولت، شهرداری( عالوه بر شرکت1

 و تعاونی نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند.

 های سهامی عام مجاز به انتشار اوراق مشارکت مرکب )قابل تبدیل یا تعویض با سهام( هستند.( تنها شرکت2

گانه شامل پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب شررایط سه( 3

دو ترازنامه مالی شرکت که جز شرایط انتشار اوراق قرضه بوده است با توجه به اینکه مقررات حاکم بر اوراق  قرضه توسط 

 الرعایه نیستند. خصوص انتشار اوراق مشارکت الزمقانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نسخ گردیده است، در 

( برخالف اوراق قرضه که دارای سود قطعی و معلوم بوده و بر مبنای عقد قرض شکل گرفته است؛ اوراق مشارکت دارای 4

 الحساب و مبتنی بر عقود مشارکتی هستند. سود علی

و  1371نون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب قا 1و  3، 1با توجه به مواد  صحیح است. )متوسط( 9گزیگه  -11

های آن با کامالً صحیح و مبتنی بر مبنا و قواعد حاکم بر اوراق مشارکت است و تفاوت 4و  2، 1های های مربوطه گزینهنامهآیین

ق قرضه شده و طبق باید اشاره نمود که اگرچه اوراق مشارکت جانشین اورا 2کند. اما در خصوص گزینه اوراق قرضه را بیان می

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی صدور و استفاده از اوراق قرضه خالف شرع اعالم گردیده است اما طبق نظر اجماعی 

و رویه عملی اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط مراجع مربوطه، در موارد سکوت قانون نحوه انتشار اوراق  نظرانصاحب

مراجعه نمود. از جمله موارد مذکور که هنوز بایستی جهت  71تا  91مواد بتش اوراق قرضه مندرج در مواد  توان بهمشارکت می

 1347الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  99گانه مذکور در ماده انتشار اوراق مشارکت رعایت گردند، شروط سه

 باشد. می
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 به ترتیع از کدام طریق انجام می نود؟«. نرکت با مسئولیت محدود»و در « های سرامینرکت»نقدی در تقویخ آوردة غیر  -18

 توافق شرکا -ب( کارشناسان رسمی دادگستری    توافق شرکا -الف( توافق شرکا

 کارشناسان رسمی دادگستری -د( کارشناسان رسمی دادگستری  رسمی دادگستری کارشناسان -ج( توافق شرکا

 
 

 کدام مورد در وصوص کسی که جدیداً وارد نرکت تضامگی می نود، صحیح است؟ -13

 الف( مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود.

 ب( فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.

 ج( به هیچ وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نتواهد بود.

 فق در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد. د(

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 نویسی نیازمگد اوذ مجوز از.........در تشکیل نرکت سرامی عام، نشر اعالمیه وذیره -11

 ( صرفاً سازمان بورس و اوراق بهادار.1

  ها. ( فقط اداره ثبت شرکت2

های سرهامی عام، چه در بورس پذیرفته شررده یا نشده رکتها در کلیه شر( سرازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شررکت3

 باشند.

 اند.های سهامی عامی که در بورس پذیرفته شدهها در شرکت( سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت4

اوراق نویسی عمومی سهام، باید از سازمان بورس های سهامی عام جهت انجام پذیرهدر شررکتصوحیح است.  9گزیگه  -11

که شرکت سهامی عام در بورس پذیرفته شده یا نشده باشد، تفاوتی چنین اینها مجوز اخذ شود. همبهادار و مرجع ثبت شرکت

های سهامی عام از سازمان بورس ندارد یعنی سازمان بورس مرجع صالح صدور مجوز برای کلیه شرکت مجوزدر ضررورت اخذ 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از مقررات  12و ماده  1314ون بورس اوراق بهادار مصوب قان 23بورسری و غیر بورسی است )ماده 

 (.1347قانون تجارت سال 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
 ها اجازه داده نده است؟انتشار اوراق مشارکت مرکع )قابل تبدیل و تعویض( توسط کدام نرکت -11

 ( شرکت سهامی عام و خاص2            ( شرکت سهامی عام1

 ( شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی4          ( شرکت سهامی عام و خاص و تعاونی3

سابقاً به موجب مواد مربوط به انتشار اوراق قرضه الیحه قانونی اصالح قسمتی از  صحیح است. )سخت( 5گزیگه  -11

ر صالحیت شرکت سهامی عام بود ولی با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق انتشار این اوراق صرفاً د 1347قانون تجارت مصوب 

توانند عالوه بر شرکت سهامی عام مبادرت به انتشار اوراق های تعاونی و سهامی خاص نیز مینامه آن شرکتمشارکت و آیین

های شرکت، تنها 1377مصوب  شارکتنامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مآیین 21مشارکت ساده نمایند. منتها طبق ماده 

توانند اوراق سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط می

لذا انتشار این نوع اوراق مشارکت همچنان ]کماکان[ در انحصار شرکت  مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.

  هامی عام قرار دارند.س
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 در نظر گرفته نود؟ ننی توانددر ققوق ایران، کدام ی  از موضوعات زیر، به عگوان آورده در نرکت با مسئولیت محدود،  -11

 د( حقوق ارتفاقی      ج( نفوذ سیاسی       ب( سرقفلی  الف( حق اختراع

 

 کدام مورد در وصوص نرکت های سرامی، صحیح است؟ -15

مدیران از شرررکت، خود به خود باطل اسررت، مگر در مورد بانک ها و شرررکت های مالی و اعتباری و با رعایت الف( دریافت وام یا اعتبار 

 قیود و شرایط عادی و جاری.

 ب( معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشتاص ثالث، معتبر نیست.

 اشد، باطل است.ج( معامالت مدیران که متضمن رقابت با شرکت ب

 معتبر است. د( تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت،

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   53سوال مطابقت با 
 اگر کسی به عگوان نری  با مسئولیت محدود در نرکت مختکط غیرسرامی موجودی داول نود.... -19

 شرکت مسئولیت دارد که نام شرکت تغییر کرده باشد.( زمانی نسبت به تعهدات قبلی 1

 ( اگر نام شرکت تغییر نکرده باشد تا معادل سهم الشرکۀ خود مسئول تعهدات قبلی شرکت است.2

 ( چه نام شرکت تغییر کرده باشد چه نکرده باشد معادل سهم الشرکه خود مسئول تعهدات قبلی شرکت است.3

 چه نکرده باشد در قبال تعهدات قبلی شرتک مسئولیت شرکای ضامن را دارد. ( چه نام شرکت تغییر کرده باشد4

 قانون تجارت 199مطابق ماده صحیح است.  9گزیگه  -19
 

 آزمون آزمایشی 8مرحله  6گروه   19سوال مطابقت با 
ت نسب واردتازهدر صورت ورون یکی از نرکا از نرکت تضامگی و ورود عضو جدید به نرکت، مسئولیت عضو  -13

 به دیون نرکت چگونه است؟

    است. واردتازهو بعد از خروج به عهده شریک  شدهخارج( قبل از خروج به عهده شریک 1

 است. واردتازه( قبل و بعد از خروج به عهده شریک 2

      است. واردتازه( قبل و بعد از ورود به عهده شریک 3

 صحیح است.  3و  2( موارد 4

هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی »قانون تجارت:  129مطابق ماده  )آسان( .است صحیح 1گزیگه  -13

که در موجودی، داخل شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، اعم از این

خالف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشتاص ثالث  اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا بر

های تجاری است: در واقع، هرگاه شتصی از جمله قواعد عمومی شرکت 129البته قاعده مذکور در ماده «. کأن لم یکن خواهد بود

چه قبل از ورود  شود و بابت کل دیونِ شرکت،مقام او محسوب میدر شرکتی به جای شتص دیگری وارد شود، جانشین و قائم

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون  34دانیم، این نکته در ماده ، مسئولیت خواهد داشت. همانطور که میو چه بعد از ورود

 تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
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 کدام مورد صحیح است؟ اگر مدیران ی  نرکت تجاری، چکی صادر و با عدم ورداوت مواجه نود، -12

 الف( فقط شرکت، مسئول پرداخت چک خواهد بود.

 ب( مدیران به لحاظ حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی نتواهند داشت.

 مسئولت تضامنی خواهند داشت.ج( مدیران امضا کننده و شرکت، در قبال دارنده، 

 در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی نتواهند داشت، مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشند. د( مدیران و شرکت،

 
 

 در وصوص تاریخ توقف تاجر، صحیح است؟ کدام مورد -19

 قابل تعیین است.الف( تا یک سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،

 ب( فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.

 باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود. ج( اگر در حکم معین نشده

 د( تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قبال اشتاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
چگانچه وس از تصویع هیجت مدیره، مدیرعامل نرکت سرامی عام  بان  وارسیان مبادرت به اوذ وام از نرکت  -17

 نناید، وضعیت ای  معامکه چگونه است؟

 ( غیرنافذ است.4   ( صحیح ولی قابل ابطال است.3        ( باطل و نامعتبر است.2        کامالً صحیح و معتبر است( 1

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای  132اگرچه طبق ماده  صحیح است. )ساده( 5گزیگه  -17

های اند. اما شرکتگونه وام یا اعتبار دریافت دارند و این معامالت به خودی خود باطل اعالم شدهتوانند هیچهیأت مدیره شرکت نمی

شده و با توجه به تتصصی که دارند مقنن پرداخت وام و اعطای اعتبار ها به طور کلی از این ممنوعیت خارجمالی و اعتباری و بانک

الذکر وام های حقوقی به مدیران و مدیران عامل خودشان را بالمانع اعالم نموده است. لذا در فرض فوقتوسط این دست شتصیت

 نیز مواجه نیست. ای دریافتی توسط مدیرعامل شرکت کامالً صحیح و معتبر بوده و با هیچ نوع مانع قانونی

 

 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   56سوال مطابقت با 
نوده است. چگانچه چ  به عکت ندانت  داری نمدیرعامکی به ننایگدگی از نرکت مبادرت به صدور چ  مدت -15

 محل با گواهی عدم ورداوت مواجه نود، مسئولیت نرکت و مدیر چگونه است؟
 ( صرفاً شرکت مسئول پرداخت چک است.1

 ( صرفاً شرکت مسئول پرداخت وجه چک است و مدیرعامل مسئولیت کیفری دارد.2

 و مدیرعامل از نظر کیفری مسئولیت ندارد. ( شرکت و مدیرعامل مسئولیت تضامنی در پرداخت چک دارند3

 ( شرکت و مدیرعامل مسئولیت تضامنی در پرداخت چک دارند و مدیرعامل از نظر کیفری مسئول است.4

ای که مبادرت به صدور چک قانون صدور چک و برخالف قواعد عمومی، نماینده 15طبق ماده صحیح است.  9گزیگه  -15

بحساب به نحو تضامنی با صاح. البته مسئولیت مدنی نمایند همدنی و هم از نظر کیفری مسئولیت دارد هم از نظرنماید، بالمحل می

،چک صادره وصف کیفری ندارد. 91است. باید توجه داشت که در سؤال  مسئولیت کیفری او شتصی و انفرادیاست؛ اما  )اصیل(

صحیح است: یعنی، نماینده و اصیل مسئولیت تضامنی در  3 صادر گردیده و به همین دلیل، گزینه داروعدهزیرا چک به شکل 

که اساساً چک صادره دارای وصف کیفری نیست. باوجود این، پرداخت دارند و نماینده از نظری کیفری مسئول نیست؛ چه این

 4گردید، گزینه ک نمیدار بودن چای به حال یا وعدهکه در سؤال اشارهچنانچه فرضِ سؤال ناظر به چک حال و فوری بود یا این

 شد.صحیح محسوب می
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 از محکومیت قطعی، قادر به ورداوت محکوم به نباند، ......................... . چگانچه نخص ققوقی وس -11

 الف( می تواند دادخواست اعسار بدهد

 ب( مدیران شتص حقوقی باید ورشکستگی خود و شتص حقوقی را اعالم کنند.

 بدهدج( شتص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شتص حقوقی غیر تجاری باید دادخواست اعسار 

 د( شتص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد

 
 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
 اجر ورنکسته صحیح است؟ی  از موارد ذیل در وصوص امر توقف تکدام -17

تاجر در صورت متوقف بودن بایستی صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را که مورخ بوده و به مهر و امضای ( 1

 وی نیز رسیده است را به دفتر محکمه بدایت تسلیم نماید.

غیرنقدی وی حاصرل شرده است توقف  روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض نقدی و سرایر دیون 3تاجر باید در ظرف ( 2

 خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نماید.

 توان صادر نمود. التوقف فوت نموده است تا یکسال بعد از مرگ او نیز میحکم ورشکستگی تاجری را که حین( 3

ر است و نه هر دین مدنی نقدی مثل مراد مقنن از واژه توقف در حقوق ورشکستگی توقف از پرداخت دیون تجاری تاج( 4

 دیون ناشی از روابط خانوادگی.

را مد  صرفاً دیون نقدی تاجرق.ت قانونگذار  412صحیح نیست؛ چراکه مطابق ماده  2گزینه  است. صحیح 9گزیگه  -17

صرف همان قانون،  414باشد؛ چراکه طبق ماده غلط می 1نظر داشته و نه تمامی دیون و تعهدات اعم از نقد و غیر نقد، گزینه 

نیز به این علت صحیح نیست که در توقف از  4ای ننموده است. گزینه گذار به مهر تاجر اشارهکافی بوده و قانون امضای تاجر

و صرف عدم پرداخت هر  تفکیکی بین مدنی و تجاری بودن این دیون متصور نیستدات نقدی تاجر، پرداخت وجوه نقدی و تعه

که ناشی از روابط مدنی و یا تجاری باشد، باعث صدور حکم دین نقدی و ناتوانی تاجر از پرداخت وجوه به عهده او اعم از این

 ورشکستگی و احراز توقف است.

 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   13سوال مطابقت با 

د، مشابه این شوحقوق تجارت از آنجایی که مربوط به درس آیین دادرسی مدنی نیز می 94سؤال 

 آمده است. 23سؤال  11سؤال در آزمون شماره 

، آیا دادوواسوت اعسار از تاجر و انخاص ققوقی 39های مالی مصووب اجرای محکومیت مطابق قانون نحوه -5529

 نود؟ وذیرفته می
 شود.ها پذیرفته می( از هر دو آن2     شود.( صرفاً از تاجر پذیرفته نمی1

 شود.ها پذیرفته نمییک از آن( از هیچ4    شود.( صرفاً از اشتاص حقوقی پذیرفته می3

 اعسار دادخواست: »53های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت 19مطابق ماده صحیح است. )آسان(  1گزیگه  -29

 خود یورشکستگ امر به رسیدگی باید باشند، اعسار مدعی که در صورتی اشتاص این. شودنمی پذیرفته حقوقی اشتاص و تجار از

مانند تاجر دیگر  اشتاص حقوقی غیرتاجرهای قانون مزبور این است که از های نوآوریبنابراین، از جمله .«کنند درخواست را

ها در این خصوص باید دادخواست ورشکستگی به دادگاه تقدیم کنند. لذا با دق ت در مطالب دادخواست اعسار قابل قبول نیست و آن

 قابل استنباط است. 4و صحیح بودن گزینه  3و  2، 1های شده، دلیل نادرست بودن گزینهگفته
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𝟏کدام مورد در وصوص کسر اندووته قانونی  -11

𝟐𝟎
، «محدودنرکت با مسئولیت »و « نرکت های سرامی»، به ترتیع در 

 صحیح است.

 اجباری است. –ب( اجباری است.     اختیاری است. –الف( اجباری است. 

 اختیاری است. –د( اختیاری است.     اجباری است. –ج( اختیاری است. 

 آزمون آزمایشی 66مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 ؟استی  از موارد ذیل صحیح کدام -17

         شوند. ( کلیه تجار در صورت توقف ورشکست می1

 شوند.( کلیه اشتاص حقوقی اعم از شرکتی و مؤسسات در صورت توقف ورشکست می2

             شوند.( کلیه اشتاص غیرتاجر معسر می3

 شود.( هیچ شتص غیرتاجری ورشکسته نمی4

 کسبه جزقشوند: در واقع: نادرست است؛ چراکه همه تجار ورشکسته نمی 1گزینه صحیح است.  2گزیگه  -17

ا، هاگرچه تاجر هستند؛ اما از الزامات تجار، ازجمله ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی تجار و داشتن دفاتر تجارتی و مانند این

نیز نادرست است؛ چراکه  3شوند. گزینه معاف هستند و در صورت توقف و ناتوانی از پرداخت دیون نیز معسر شناخته می

های قانون نحوه اجرای محکومیت 19شوند؛ این در حالی است که طبق ماده یگفته است کلیه اشتاص غیرتاجر معسر م

دهند ب درخواست ورشکستگینیز در صورت عدم توانایی در پرداخت و توقف باید  اشتاص حقوقی غیرتاجرمالی جدید، 

قانون نحوه  19پاسخ صحیح است؛ چرا که طبق ماده  2ها رد خواهد شد. با این توضیح گزینه و درخواست اعسار آن

ها و مؤسسات، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. های مالی جدید کلیه اشتاص حقوقی اعم از شرکتاجرای محکومیت

 در مقام بیان آن است. 3کند که گزینه نیز نادرست است. زیرا همان چیزی را بیان می 4گزینه 
 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   53سوال مطابقت با 
های بازنشستگی چه های بینه و بان  ها و صگدوقتوقف و نونول قکخ ورنوکستگی، نرکت صووصدر و -19

 وضعیتی دارند؟

 ( بانک ها و بیمه مشمول ورشکستگی نیستند اما صندوق های بازنشستگی هستند.1

 (  بانک ها و بیمه مشمول ورشکستگی هستند اما صندوق های بازنشستگی نیستند.2

 رات ورشکستگی نیستند.( هیچکدام مشمول مقر3

 ( همه آنها مشمول مقررات ورشکستگی هستند.4

 .1354قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  19ماده  صحیح است. 1گزیگه  -19
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 . به ترتیع از بی  چه کسانی انتخاب می نوند؟«نرکت با مسئولیت محدود»و در « های سرامینرکت»مدیران در  -11

 شرکا -ب( سهامداران   شرکا و غیر شکا -الف( سهامداران

 شرکا -د( غیر سهامداران   شرکا -ج( سهامداران و غیر سهامداران

 
 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
میکیون تومان باند،  111والص ساالنه آن نیز  میکیارد تومان سورمایه باند و درآمد 51چگانچه نورکتی دارای  -11

 اندووته قانونی آن هر سال به چه میزان و تا چگد سال بایستی اندووته گردد؟

 تا بیست سال –میلیون تومان  92( هر سال 2  تا چهل سال  –( هر سال بیست و پنج میلیون تومان1

 تا ده سال –سال صد میلیون تومان( هر 4  سال 14تا  –( هر سال هفتاد و پنج میلیون تومان3

، هیأت مدیره 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت سال  142طبق ماده  صحیح است. )سخت( 5گزیگه  -11

مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. در واقع اگر درآمد شرکت پانصد 

دارد، همین که اندوخته میلیون تومان خواهد بود. همچنین در ادامه ماده مقرر می 29باشد، یک بیستم آن معادل  میلیون تومان

میلیارد تومان ( برابر  12قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است.که یک دهم سرمایه شرکت )

میلیون تومان بایستی ذخیره نماید این فرآیند باید چهل سال  29ت هر سال است با یک میلیارد تومان. با توجه به اینکه شرک

باشد و سایر موارد نادرست می 1میلیارد تومان برسد. با این توضیحات پاسخ صحیح گزینه  1ادامه یابد تا به یک دهم سرمایه یعنی 

 هستند. 

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 ؟نوندکدامی  از انخاص زیر باید از بی  صاقبان سرام انتخاب  -12

 ( مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره2          ( منشی جلسات هیأت رئیسه مجامع عمومی1

 ( بازرس شرکت4            ( اعضای هیأت مدیره3

شرکت  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  127طبق ماده  صوحیح اسوت. )متوسوط( 9گزیگه  -12

اداره خواهد شد. لذا هیأت مدیره  باشدای که از بین صاحبان سهام انتتاب شده و کالً یا جزئاً قابل عزل میسرهامی به وسیله هیأت مدیره

الیحۀ مذکور الزامی وجود ندارد تا منشی جلسات هیأت مدیره و  های سهامی باید از بین صاحبان سهام انتتاب گردند و بر اساسشررکت

همان الیحه، امکان انتتاب مدیرعامل خارج از  124بازرس شررررکت از میان صررراحبان سرررهام انتتاب شرررود. همچنین به موجب ماده 

(  و حتی در بعضرری 191تا  144وق )سررهامداران وجود دارد. در مواد مربوط به بازرس و در شرررایط مذکور برای انتتاب آنها ]در الیحه ف

نامه اجرایی قانون اسررتفاده از خدمات تتصررصی و موارد مانند شررکت های سرهامی عام که الزام به تبعیت از قوانین خاص همچون آیین

اب از بین دارند ، تکلیفی به تعیین بازرس از میان سرهامداران نشرده و اسراسراً در بعضی مواقع انتت 1372ای حسرابداران مصروب حرفه

الیحه مزبور به امکان انتتاب  121سرهامداران ناممکن اسرت. در نهایت، در خصوص منشی جلسات هیأت رئیسه مجامع عمومی نیز ماده 

 منشی جلسات خارج از سهامداران تصریح دارد. 
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معامکه مزبور از نظر ققوقی چه مالی از اموال وود را به دیگری هبه نناید،  اه تاجر ورنووکسووته بعد از توقف،هر گو -17

 دارد؟ یوضعیت

 د( قابل فسخ      ج( باطل       ب( غیر نافذ         الف( قابل ابطال

 
 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 :معامالت تاجر بعد از توقف -17

    .مطلقاً باطل هستند( 1

 .هستند حیمطلقاً صح( 2

  هستند؛ مگر در موارد خاص حیاصوالً صح( 3

 اصوالً باطل هستند؛ مگر در موارد خاص( 4

باطل و بالاثر خواهد بود.  دیرا بنما لیق.ت هرگاه تاجر بعد از توقف معامالت ذ 423طبق ماده است.  حیصوح 9 گهیگز -17

و اصل در معامالت صحت است و فقط معامالت  سرتیتمام معامالت تاجر بعد از توقف و به صرورت مطلق باطل و بالاثر ن ن،یبنابرا

 .ستندق.ت باطل ه 423بند ماده  3مذکور در 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   53سوال مطابقت با 
 :کگد دیتاجر را مق رمگقولیغ ایاز اموال مگقول  یهر معامکه که مال -19

 .بعد از توقف اگر به ضرر طلبکاران باشد باطل است( 2      .قبل از توقف اگر به ضرر طلبکاران باشد باطل است( 1

 .مطلقاً بعد از توقف باطل است( 4        .مطلقاً قبل از توقف باطل است( 3

 رمنقولیغ ایاز اموال منقول  یهر معامله که ]بعد از توقف[ مال»ق.ت:  423ماده  3طبق بند اسووت.  حیصووح 2 گهیگز -19

و  دیق نیو با ا سررتندیمعامالت مطلقاً باطل ن نیباطل و بالاثر خواهد بود. لذا، ا« و به ضرررر طلبکاران تمام شررود دینما دیتاجر را مق

 .  شرط که به ضرر طلبکاران تمام شوند و بعد از توقف باشند باطل هستند

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
عد از تاریخ توقف وود تا زمان صدور قکخ ورنکستگی، انجام داده وضعیت وقف عامی که تاجر ورنکسته ب -11

 است، چیست؟

 ( قابل فسخ است.4   ( باطل است.3        ( صحیح است.2         ( غیرنافذ است.1

قانون مدنی که وقف به ضررر دیان منوط به اجازه طلبکاران دانسته است، در  19بر خالف ماده صوحیح است.  9گزیگه  -11

ق.ت وقف توسط تاجر بعد از تاریخ توقف باطل اعالم شده است. قانون تجارت قانون خاص بوده و در این مورد مالک  423ماده 

 قانون تجارت است. 423ماده 

 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
ر اولی کاال معیوب و در در فاصوکه توقف تا صودور قکخ ورنکستگی، تاجر دو معامکه انجام داده است که د -11

 معامکه دوم تاجر میبون نده است، در ای  صورت...........
 ( معامله اول صحیح و معامله دوم باطل است.2     ( هر دو معامله باطل اند.1

 ( هر دو معامله صحیح اند.4   ( معامله اول باطل و معامله دوم صحیح است.3

قانون تجارت هستند  423دوران توقف مشرمول حکم بطالن مندرج در ماده معامالتی در  صوحیح است. 1گزیگه  -11

ال فوق الذکر هر دو معامله معوض ؤکه رایگان یا محاباتی باشرند، اما معامالت معوض تاجر فاقد ایراد و صرحیح هسرتند. در س

قانون  479ت که طبق ماده بوده و صحیح تلقی می شوند. منتها طبق مقررات عام حقوق مدنی شتص تاجر دارای خیاراتی اس

 تجارت امکان اعمال خیار توسط تاجر وجود دارد.
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 به دیگری، به ترتیع ازکدام طریق صورت می گیرد؟« چ »و « برات»اولی  انتقال  -18

 ظهرنویسی یا قبض و اقباض -ب( ظهرنویسی    ظهرنویسی -الف( ظهرنویسی

 ظهرنویسی یا قبض و اقباض -ظهرنویسی یا قبض و اقباض د(  ظهرنویسی -ج( ظهرنویسی یا قبض و اقباض

 
 

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه   51سوال مطابقت با 
 در صورت صدور برات در وجه قامل، چه وضعیتی بر آن قاکخ است؟ -12

           شود.( سند تجارتی محسوب نمی1

 شود.( سند تجارتی محسوب می2

          شود.( سفته محسوب می3

 شود.( از زمان اولین انتقال در وجه شتص معین، سند تجارتی محسوب می4

در وجه یا قانون تجارت،  برات باید 223ماده  7طبق نظر استادان حقوق تجارت و ظاهر بند است.  صحیح 5گزیگه  -12

توان با ظهرنویسی در وجه حامل آن را به سند در وجه حامل تبدیل بعداً میتنظیم و صادر شود؛ اگرچه  حواله کرد شتص معین

قانون تجارت، مشمول  223ماده  7ق.ت(. لذا اگر براتی در وجه حامل صادر گردد، سند به علت عدم رعایت بند  241)ماده کرد 

و  2های بنابراین، گزینه آید.میشود و بر همین مبنا، سند تجارتی به شمار نهمان قانون می 221ضمانت اجرای مقرر در  ماده 

 شود؛ چراکه سفته خود شرایط شکلی خاصی داردصحیح نیستند. در پایان، سند مذکور در سؤال سفته نیز محسوب نمی 4

 نیز نادرست است.  3ق.ت(، لذا گزینه  321)ر.ک: ماده 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   16سوال مطابقت با 
 ؟دنویکه در وجه قامل صادر نده است چگونه مگتقل م یچک -15

 فقط با قبض و اقباض (2   نیدر وجه شتص مع یسیفقط با ظهرنو( 1

 به صورت حامل یسیفقط با ظهرنو (4  و هم با قبض و اقباض یسیهم با ظهرنو( 3

ف امضاق در ظهر منتقل ق.ت، چک ممکن است در وجه حامل باشد و به صِر 312طبق ماده اسوت.  حیصوح 9 گهیگز -15

 قبض و قیاز طر چک، آن چکبا توجه به حامل بودن  گر،یاست. از طرف د یسیانتقال چک ظهرنو هایاز راه یکی ن،یشرود. بنابرا

مطالبه وجه آن محق محسوب  یدارنده هر سند در وجه حامل مالک و برا» تق. 322و به داللتِ ماده  شرودیمنتقل م زیاقباض ن

   .شودیچک در وجه حامل با صِرف قبض و اقباض منتقل م ن،یبنابرا. «یشودم

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   55سوال مطابقت با 
 وانخ قسیگی چکی را در وجه آقای بربودی یا قامل صادر ننوده است. چگی  سگدی.............. -11

 آقای بهبود ندارد. ( در حکم سند در وجه حامل است و جهت انتقال نیازی به امضای1

 یابد.( در حکم چک در وجه شتص معین است؛ ولی انتقال آن با قبض و اقباض نیز تحقق می2

 ( سند در وجه حامل است، اما جهت انتقال توسط نیازمند امضای آقای بهبودی است.3

وجه او ظهرنویسی کرده، ( سرند در وجه شتص معین محسوب که صرفاً توسط آقای بهبودی یا شتصی که آقای بهبودی در 4

 قابل وصول است.

اگر سندی در وجه شتص معین یا حامل صادر شود، چنین سندی به لحاظ احکام نقل و انتقال صحیح است.  2گزیگه  -99

یعنی بدون نیاز به ظهرنویسی و به صرف قبض و اقباض توسط دارنده ولو در وجه او صادر سرند در وجه حامل است،  در حکم

 شده باشد، قابل انتقال است.
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کدام مورد دروصوص معامالتی که تاجر ورنکسته بعد از صدور قکخ راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور  -13

 قرارداد انجام داده است، صحیح می باند؟قکخ بطالن یا فسخ 

 الف( به هیچ وجه باطل نمی شود.

 ب( در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل می شود.

 باطل می شود. ج( در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده،

 اطل است.د( در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، ب

 ظررنویس چ  به هگگام ظررنویسوی، در چ  نور  عدم مسئولیت ننوده است. کدام مورد در وصوص ای  نر ، -11

 صحیح است؟

 الف( صحیح است و در مقابل همه دارندگان )مستقیم و غیر مستقیم(، قابل استناد است.

 ب( صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.

 قابل ابطال است. ج(

 د( باطل است.
 

 اصول استنباط حقوق اسالمی

 بیان کگگده قکخ تککیای است؟ کدام مورد، -15

 ب( عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.     الف( عین مستأجره باید معین باشد.

 معامله اهلیت داشته باشند.د( متعاملین باید برای    رد نماید. ج( امین باید عین مالی را که دریافت کرده است،



 

 

 

 42صفحه                                                                               Aدفترچه  59وکالت سال  یپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 

 
 

 بیان کگگده قکخ وضعی است؟ کدام مورد، -12

 بر طبق وصایای موصی رفتار کند.الف( وصی باید 

 ب( عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

 ج( بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.

 د( هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند.

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 کدام عبارت، متضن  قکخ تککیای است؟ -11

 .را که قرض کرده است رد کند یمثل مال دیمقترض با( 2     .معامله داشته باشند یبرا تیاهل دیبا نیطرف عه،یدر ود( 1

 .بشود یزیموجود باشد و بتواند مالک چ دیبا لهیموص( 4      .کندباشد که هبه می یمالک مال دیواهب با (3

و اباحه  یکه مشتمل بر امر و نه یدر حقوق موضوعه هر قانونطور که بیان شد، همانصحیح است. )سخت(  2گزیگه  -11

داللت بر الزام و امر دارد و بیانگر  2در گزینه « باید»از این رو لفظ  است. یفیباشد حکم تکلو احیاناً استحباب و کراهت )جواز( 

، دیبه حساب آ یفیتا حکم تکل ستیالزام بر انجام کار ن انگریبها نهیگزسایر در « باید»باشد. ولیکن لفظ حکم تکلیفی وجوب می

  بلکه داللت بر حکم وضعی شرطیت دارد.
 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 کدام مورد قکخ تککیای است؟ -12

 ( لزوم تعیین مدت برای خیار شرط2         ( غیرنافذ بودن بیع فضولی              1

 شرط به ( باطل بودن طالق معل ق4  ( جایز بودن اجاره مال مشاع             3

 و یردگمی تعلق مکل فین افعال به مستقیماً که حکمی از است عبارت تکلیفی، حکم صحیح است. )متوسط( 9گزیگه  -12

 از حرمت و وجوب .است اباحه و کراهت استحباب، حرمت، وجوب، قسم پنج بر تکلیفی حکم. است فعل ترک و انجام مداردائر

مصداق حکم  3گزینه  .باشدمی( ترخیصی) غیرالزامی احکام نوع از اباحه و کراهت استحباب، و است الزامی تکلیفی احکام نوع

)شرط صحت خیار « شرطیت»مصداق حکم وضعی  2، گزینه «عدم نفوذ»مصداق حکم وضعی  1تکلیفی اباحه است. ام ا گزینه 

 شرط هم باشد نشده معین مدت شرط، خیار برای اگر»ق.م:  421شرط، معین و معلوم بودن مدت آن است؛ لذا مستنداً به ماده 

 است.« بطالن»نیز مصداق حکم وضعی  4و گزینه «( .است باطل بیع هم و خیار

 یا) شرعی خطاب از است عبارت اصطالح، در و است دانستن روا و شمردن جایز دادن، اجازه معنی به الزم به توضیح است که، اباحه

 خود، کمل در تصرف اباحه مانند دیگری؛ بر یکی رجحان بدون آن، ترک و کاری دادن انجام بین مکل ف ساختن متی ر بر مبنی( قانونی

 انجام بر و بوده یکسان( گذارقانون یا) شارع نزد آن، ترک یا مربوطه عمل انجام اباحه، در واقع، در. قراردادها سایر و بیع، اجاره انعقاد اباحه

 .گیردنمی تعلق کیفری و پاداش آن ترک و
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 مخصص از نو  صات است؟ در کدام مورد، -19

 جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. الف( هر صلح نافذ است،

 ب( هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.

 هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد. ج(

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   16سوال مطابقت با 
 قکخ وضعی است؟کدام عبارت، متضن   -15

         ( جهت معامله در صورت تصریح نباید نامشروع باشد.          1

 شود.                    تفهیم و ابالغ متهم به بالفاصله باید اتهام ( موضوع2

   ممنوع است.       شده دستگیر قانون حکم به که کسی حرمت ( هتک3

 دهد. قرار ناظر متولی، بر تواندمی ( واقف4

 در .دارد واسطهبا و غیرمستقیم ارتباط انسان رفتار و اعمال با که است حکمی وضعی، حکمصحیح است. )متوسط(  5گزیگه  -15

 به محصور و محدود وضعی حکم اقسام. دارد تأثیر انسان رفتار بر غیرمستقیم صورتبه که است معی نی وضعیت بیانگر وضعی حکم واقع،

 معد صحت، بطالن، مانند گردد؛می محسوب وضعی حکم نباشد، تکلیفی حکم موارد از که حکمی هر رو این از باشد،نمی خاصی موارد

 هارت،ط عزیمت، والیت، حجی ت، رخصت، علی ت، سببی ت، وکالت، ضمان، ملکیت، زوجیت، مانعیت، شرطیت، ،(عقد) بودن جایز و الزم نفوذ،

 جهت که نیست الزم معامله در» دارد:ق.م مقرر می 217 است، چنانچه ماده« بطالن»حکم وضعی  غیره. در گزینه دو متضمن و نجاست

، و گزینه «وجوب»متضمن حکم تکلیفی  2ام ا گزینه . «است باطل معامله واال   باشد مشروع باید باشد، شده تصریح اگر ولی شود تصریح آن

  است.« اباحه»لیفی متضمن حکم تک 4و گزینه « حرمت»متضمن حکم تکلیفی  3

 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 

 نیست؟ وضعی قکخ مورد، کدام -11

 اکراه به صلح بودن غیرنافذ( 2                        می ت و محجور از شدن ضامن صحت( 1

 صغیر علیهمولی به نسبت جدپدری قهری والیت( 4                  همسایه یخانه به در کردن باز ممنوعیت( 3

 اسطهوبا و غیرمستقیم ارتباط انسان رفتار و اعمال با که است حکمی وضعی، حکمصحیح است. )متوسط(  9گزیگه  -11

 وضعی محک اقسام. دارد تأثیر انسان رفتار بر غیرمستقیم صورتبه که است معی نی وضعیت بیانگر وضعی حکم واقع، در. دارد

 ردد؛گمی محسوب وضعی حکم نباشد، تکلیفی حکم موارد از که حکمی هر رو، این از باشد،نمی خاصی موارد به محصور و محدود

 ت،علی  سببی ت، وکالت، ضمان، ملکیت، زوجیت، مانعیت، شرطیت، ،(عقد) بودن جایز و الزم ،نفوذ عدم ،صحت بطالن، مانند

 بیانگر حکم تکلیفی حرمت است. 3ام ا گزینه  .غیره و نجاست طهارت، عزیمت، ،والیت حجی ت، رخصت،

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   15سوال مطابقت با 
 باند؟ننی وضعی قکخ مصادیق از زیر موارد از ی کدام -11

 ( لزوم عینِ معین بودن مال مرهون2( الزم بودن عقد مزارعه                          1

     ( ضمان غاصب نسبت به عین و منافع مال مغصوب      4( جایز بودن انعقاد صلحِ بالعوض               3

 هواسطبا و غیرمستقیم ارتباط انسان رفتار و اعمال با که است حکمی وضعی، حکمصحیح است. )سخت(  9گزیگه  -11

 وضعی محک اقسام. دارد تأثیر انسان رفتار بر غیرمستقیم صورتبه که است معی نی وضعیت بیانگر وضعی حکم واقع، در. دارد
 محسوب وضعی حکم نباشد، تکلیفی حکم موارد از که قانونی حکم هر رو این از باشد،نمی خاصی موارد به محصور و محدود
 ی ت،سبب وکالت، ضمان، ملکیت، زوجیت، مانعیت، شرطیت، ،(عقود) بودن جایز و الزم نفوذ، عدم صحت، بطالن، مانند. گرددمی

مصداق حکم تکلیفی اباحه )جواز( است. ام ا  3چنانچه گزینه  .غیره و نجاست طهارت، عزیمت، والیت، حجی ت، رخصت، علی ت،
ه عینِ چنانچ .دارد شرطیت وضعی حکم بر داللت بلکه آید، حساب به تکلیفی حکم تا لزوم به معنی وجوب نیست 4در گزینه 

 رهن دین و منفعت باطل است.معین بودن مال مرهون شرط صحت آن است و 
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 به قصد به دست آوردن اموال تاریتی و فرهنگی ممنوع است. د( هر گونه حفاری و کاوش،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام مورد دارای ماروم وصف است؟ -11

 به مال مغصوب وارد شده باشد. الف( غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او،

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   15سوال مطابقت با 
 عاریه عقد موضو  تواندمی نود مگتاع آن از اصوکش بقای با بتوان که چیزی هر» ق.م: 197 مطابق ماده -71

در ماده فوق عام است، مخصّص مگدرن در ای  ماده مصداق کدام « هر چیزی»با درنظر گرفت  ایگکه عبارت « .گردد

 باند؟ی  از اقسام مخصّص متصل می
 ( بدل بعض از کل4          ( صفت3( شرط           2( استثناق            1

هرگاه متص ص، همراه با کالم عام ذکر شود و از خود استقاللی نداشته باشد و در  ست. )سخت(صحیح ا 9گزیگه  -71

 صفت -3 استثناق -2 شرط -1: است قسم شش بر متصل واقع جزئی از آن به حساب آید، آن را متص ص متصل گویند. متص ص

 آن از اصلش بقای با که بتوان»عام بوده و  عبارت « هر چیزی»چنانچه عبارت  .متم م یا قید -1 کل از بعض بدل -9 غایت -4

گردد. زیرا دایره شمول عام را محدود به موارد غیر استهالکی )اموالی که با متص ص متصل از نوع صفت محسوب می« شد منتفع

 رود( نموده است.مصرف و استفاده از بین نمی
 

 آزمون آزمایشی 3ه مرحل 6گروه   11سوال مطابقت با 
 با «.است جایز نیز مبیع از آن استثگای است جایز مسوتقالً آن فروش که چیزی هر» ق.م: 911 برابر ماده -17

 ی  کدام مصداق ماده ای  در مگدرن مخصّص بانود،می عام فوق ماده در «چیزی هر» عبارت کهای  گرفت  درنظر

 است؟ متصل مخصّص اقسام از

 غایت( 4            صفت( 3            شرط( 2            ( استثناق1

مترادف لفظی است که از نظر معنا کامالً منطبق با معنای واژه دیگر باشد. به بیان صحیح است. )آسان(  9گزیگه  -17

عید ، اقاله بلد و تباظ نفیگویند. چنانچه الفدیگر هرگاه دو یا چند لفظ به یک معنای واحد داللت کنند، به این الفاظ مترادف می

باشند؛ ولیکن لفظ رأی اعم از حکم و قرار است، به طوری که حکم تنها یکی و تفاسخ و طلبکار و بستانکار هم معنا و مترادف می

 شود. بنابراین بین دو کلمه مذکور انطباق کامل معنایی وجود ندارد.از افراد و مصادیق رأی محسوب می
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 غیر منقول است. ب( ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است،

 ج( از حیث احکام عیب، ثمن شتصی مثل مبیع شتصی است.

 جایز نیست. د( نکاح مسلمه با غیر مسلم،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر کسووی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنرا در دسووت اوسووت، مگکر گردد، از »قانون مدنی:  951مطابق ماده  -11

قانون مدنی که غصع را استیالء بر قق غیر به نحو عدوان معرفی  918با توجه به ماده  «.تاریخ انکار در قکخ غاصوع است

 ناظر به کدام مورد است؟ 951کرده است، ماده 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 ماروم ندارد؟ « وصف»ی  از موارد زیر، در کدام -17

 «.است الرعایهالزم نیز طلبفته مورد در تجارتی، بروات به راجع مقررات تمام» ق.ت: 325 ماده( 1

 «.است ابدی حرمت موجب است، رجعیه عده در که زنی یا شوهردار زن با زنای» ق.م: 1294 ( ماده2

 «.گردد واقع بشنوند، را طالق که عادل مرد نفر دو الاقل حضور در و طالق یصیغه به باید طالق» ق.م: 1134 ( ماده3

 وارد ایران خاک قلمرو در که آن سیاسی نماینده یا خارجی کشور رییس به نسبت علناً هرکس» ق.م.ا: 917 ( ماده4

 ...«شود می محکوم حبس ماه سه تا یک به نماید توهین است شده

 ودخ موصوف بیشتر توضیح برای تنها که است وصفی تأکیدی، یا توضیحی وصفصحیح است. )سخت(  5گزیگه  -17

 تأکیدی، ای توضیحی وصف متالف مفهوم. گرددنمی منتفی حکم آن، انتفاق با که طوریبه ندارد، حکم با مستقیمی ارتباط و آمده

 وصف ق.ت، 325ماده  در بروات برای «تجارتی» صفتچنانچه  .ندارد مفهوم وصف، از قسم این دیگر عبارت به نیست، حج ت

، صفت 2برای زن در گزینه « رجعیه عده در»و قید « شوهردار»ام ا صفت . ندارد وجود غیرتجارتی برات اصوالً زیرا است؛ تأکیدی

 وصف متالف ، وصف تقییدی یا احترازی است. مفهوم4برای نماینده در گزینه « سیاسی»و صفت  3برای مرد در گزینه « عادل»

 .است مفهوم دارای وصف، از قسم این دیگر عبارت به است، حج ت تقییدی، یا احترازی

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
کگده نشده است،  ای دهیآن و نرال و قکنه، مادام که بر یهاناوهمطکق انجار و » ق.م که بیان دانته: 51ماده  -72

 در بردارنده کدام ی  از انوا  ماروم مخالف است؟« است. رمگقولیغ

 ( مفهوم لقب4( مفهوم غایت           3( مفهوم شرط           2( مفهوم وصف         1

زمان است. مطابق نظر مشهور  یانتها ای یحد و مرزِ مکانکننده در جمله، بیان تیغاصحیح است. )آسان(  9گزیگه  -72

ت غایت معموالً پس از عبارا نماید.حکم مذکور در جمله می یداللت بر انتفا ت،یغا یداللت بر مفهوم دارد و انتفا تیغا ن،ییاصول

پس آن و نهال و قلمه،  یهاشاخه مطلق اشجار و»ق.م:  11آید. چنانچه مطابق مفهوم متالف ماده می« الی»و « کهمادام»، «تا»

 «.باشند(میشوند )منقول محسوب نمی رمنقولی، غندکنده شد ای دهیبراز آنکه 
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 د( اماره قضایی  ج( اصل عملی  ب( اماره قانونی   الف( فرض قانونی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام مورد صحیح است؟ درباره استصحاب قرقری )مقکوب(، -11

 حجت است. ب( فقط در استنباط احکام،    الف( مطلقاً حجت است.

 فقط در استنباط معانی الفاظ،حجت است.د(     ج( مطلقاً حجت نیست.

 آزمون آزمایشی 66مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 بر داللت که است قرائ  جنکه از سرتیر وضوع و ترصویف طور به بگا،: »دانوته بیان م.ق 551 ماده ایگکه -71

 است؟ دلیکی چه مبگای بر.« کگدمی اوتصاص و تصر 

 2و  1گزینه ( 4               اصل( 3            اماره( 2           االخص معنی به دلیل( 1
 محسوب قانونی اماره یک و باشدمی تصرف و ید اماره مبنای بر م.ق 112 ماده حکمصحیح است. )آسان(  2گزیگه  -71

 .شودمی قانونی اماره شامل اصوالً فقه اصول در امارات از بحث موضوع که داشت توجه باید(. م.ق 1322 ماده به مستند) شودمی
 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   18سوال مطابقت با 
 دیوار، روی به طر  دو هر از یا باند ترصیف طور به دیوار، به متصل بگا طر ، دو از هرگاه»  ق.م: 555 برابر ماده -18

مااد ماده مذکور « .نود ثابت آن وال  که ای  مگر است؛ انتراک به محکوم دیوار آن باند، نده گذانته سرتیر

 داللت بر ..............
 نتیجه مشترک بودن دیوار دارد.ها و در ( تعارض دو اماره با یکدیگر و حکم به تساقط آن1

 االخص با یکدیگر و حکم به اشتراک دیوار بر اساس اماره ید و تصرف دارد. معنی ( تعارض دو دلیل به2

 االخص و حکم به تقدم اماره و در نتیجه مشترک بودن دیوار دارد. معنی به ( تعارض اماره با دلیل3

 ک دیوار بر اساس اماره ید و تصرف دارد.( تعارض دو اصل با یکدیگر و حکم به اشترا4   

 است چیزی از، است عبارت اصطالح در و نشانه و عالمت معنای به لغت در اماره،صحیح است. )متوسط(  5گزیگه  -18

 بیان هب. باشد شده شناخته حج ت واقع از کشف لحاظ به و باشد تکلیفی احکام موضوعات از موضوعی یا وضعی حکم مثبت که

 .باشدیم واقع از کاشف نوعاً اماره بنابراین،. گویند اماره بنماید، را موضوعی یا حکم کشف ظن ی طور به بتواند که آنچه هر دیگر،

کند. چنانچه بر اساس ق.م اماره قانونی محسوب و داللت بر تصرف و اختصاص می 112ترصیف در بنا و وجود سرتیر برابر ماده 

ق.م هر گاه میان دو همسایه بر سر دیوار فاصل اختالف شود، به طوری که هر یک ادعای مالکیت اختصاصی  111مفاد ماده 

 دیگر،یک با اماره دو ترصیف یا سرتیر، خود را مالک بدانند، در این صورت به علت تعارض دیوار را نماید و هر دو نیز به استناد

  که خالف آن ثابت شود.االصول باید حکم به تساقط هر دو اماره نمود و دیوار را محکوم به اشتراک دانست، مگر اینعلی
چیزی که به لحاظ کشف از »ت و عبارت است از االخص در برابر اماره و اصل اس معنی الزم به توضیح است که، دلیل به

 موضوع مثبت اماره -1: از عبارت است دلیل با اماره لذا با توجه به این مطلب، تفاوت«. واقع مُثبِت حکمی تکلیفی و کلی باشد

 ظن تحجی  بر مبتنی اصولیون مشهور نظر مطابق اماره حجی ت -2. است تکلیفی حکم مثبت دلیل ولی است، وضعی حکم یا

 .ظن ی یا باشد قطعی تواندمی دلیل ولی است، نوعی
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غیر مگقول، دو قادثه رخ می دهد: اقاله متبایعی  و اوذ به نواعه توسط  بعد از فروش سورخ یکی از دو نوری  مال -17

 نایع اگر تاریخ اقاله و اوذ به ناعه مجرول باند، قصه مبیعه از آن چه کسی است؟

 ب( شفیع اگر اقاله، معامله باشد.    الف( فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.

 ع اگر اقاله، معامله نباشد.د( شفی    ج( مشتری اگر اقاله، معامله باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«. قکخ به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجع قانون باند»قانون اسواسوی:  91مطابق اصول  -18

قاضی موظف است کونش کگد قکخ هر دعوا را در قوانی  مدونه بیابد و اگر نیابد »قانون اساسی:  517هنچگی  برابر اصل 

 ...«.معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر. قکخ قضیه را صادر نناید  مگابعاستگاد به با 

 ، از چه بابی است؟91بر  517بگابه مراتع فوق، تقدم اصل 

 د( تتصص  ج( حکومت      ب( تتصیص الف( ورود 

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 ................. یقرقر استصحاب در -17

  حج ت است. و باشدمی مشکوک زمان بر مقدم متیق ن زمان( 1

 فاقد حج ت است. و باشدمی متیق ن زمان بر مقدم مشکوک زمان( 2

    حج ت است. و باشدمی واحد شک و یقین متعل ق( 3

 .فاقد حج ت است و باشدمی متعدد شک و یقین متعل ق( 4

 تسرای و حالت این به اصطالحاً باشد، داشته تقدم متیق ن زمان بر مشکوک زمان هرگاهصحیح است. )آسان(  2گزیگه  -17

 ق نمتی حاضر حال در امری وجود گاهی واقع، در. شودمی گفته «قهقرایی یا وارونه استصحاب» را گذشته به نسبت فعلی یقین

 شک و داریم «الف» عدالت به یقین حاضر حال در ما کهاین مانند هست؛ تردید گذشته در امر همان وجود به نسبت ام ا است؛

 بر قدمم مشکوک، زمان استصحاب، برخالف فرض این در بنابراین، است یا نه. بوده عادل نیز پیش سال یک «الف» آیا که کنیممی

 رد آن وجود به حکم و نمود استصحاب گذشته، به نسبت وارونه، صورت به را متیق ن توانمی آیا کهاین در. است متیق ن زمان

 زمان تقدم آن، حجی ت عدم دلیل و دانندمی حج ت فاقد را قهقرایی یا وارونه استصحاب اصولیین، مشهور خیر؟ یا کرد گذشته

 .است متیق ن بر مشکوک
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 له االباقه، صحیح است؟اکدام مورد در وصوص اص -13

 الف( بیانگر حکم ظاهری است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.

 ب( بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.

 تحریمی و وجوبی جاری است.ج( بیانگر حکم واقعی است و در شبهات 

 د( بیانگر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.

 قابل استگاد است؟ اصول لاظیه در کدام مورد، -71

 د( سنت      ج( بنای عقال    ب( اجماع      الف( حکم عقل

 
هر گواه دو معوامکه تعارض کگگد، به گونه ای که تاریخ وقو  یکی از آن دو معکوم و دیگری نامعکوم بانوود، دو معامکه  -75

 مزبور چه قکخ دارند؟

 الف( معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، باطل می باشد.

 صحیح می باشد. ب( معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است،

 صحیح می باشد. ج( معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است،

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
 ای  قانون از کدام باب است؟ 5111ق.م بر ماده  5111تقدم ماده  -81

 با نکاح - 5 :باند زنا یا نبره از قاصل قرابت، چه اگر است منگو  ذیل نسوبی اقارب با نکاح» ق.م: 5111 ماده

 ...« برود  باال که قدرهر جدات و مادر با و اجداد و ودر

 ...« است  نسبی قرابت قکخ در نکاح قرمت قیث از رضاعی قرابت» ق.م: 5111 ماده
 ( تتص ص4( تتصیص            3( ورود            2( حکومت            1

حکومت عبارت است از، تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر به صورت صحیح است. )آسان(  5گزیگه  -81

 را ناظر و مفس ر دلیل. نمایدمی تفسیر را نآ و بوده دیگر دلیل به ناظر دلیل یک توسعه یا تضییق. به بیان دیگر، در حکومت

این قانون از باب حکومت است. بدین  1249ق.م بر ماده  1241چنانچه تقدم ماده  .گویندمی «محکوم» را دیگر دلیل و «حاکم»

 ماده موضوع بر تصرف با مذکور ماده زیرا، آید؛می حساب به حاکم دلیل این قانون 1249 ماده به نسبت. م.ق 212 معنی که، ماده

 .است قرار داده به مثابه قرابت نسبی نکاح حرمت حیث از نیز را رضاعی قرابت توسعه، نحو به 1249
 کنند،می خارج عام حکم از را افراد بعضی کهاین در دو هر حکومت، و تتصیص شود:جهت یادآوری به داوطلبین محترم عرض می

 کی تصرف حکومت در که حالی در کند،می محدود را( عام) دیگر دلیل( خاص) دلیل یک همواره تتصیص در لیکن اند؛مشترک

 دارد یریتفس جنبه دلیل، لسان و بیان نحوه حکومت، در همچنین. توسعه نحو به گاه و تضییق نحو به گاه دیگر دلیل در دلیل

 عام حکم شمول تحت از را موردی فقط و ندارد تفسیری جنبه متص ص، دلیل تتصیص، در ولی ؛(موضوعی یا حکمی خروج)

 (.حکمی خروج) کندمی خارج

 

 

 

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 

 گردند؟به ترتیع چه نو  دلیکی محسوب می« اجنا »و « سگّت» -72

 ، لب ی( لب ی4( لفظی، لفظی      3( لب ی، لفظی      2    ، لب ی  ( لفظی1

تفاوت اساسی میان سن ت و اجماع این است که خبر و روایت، دلیل لفظی است، ولی صحیح است. )متوسط(  5گزیگه  -72

یابیم که اجماالً معصوم گردد، یعنی درمیدر اجماع تنها رأی و نظر معصوم )ع( روشن میاجماع دلیل لب ی )غیرلفظی( است. زیرا 

اله اص»توان به اصول لفظیه همچون )ع( نیز با این نظر موافق است. الزم به ذکر است که، در ادل ه لفظی مانند آیات و روایات می

ی مانند اجماع و بنای عقالق استناد به اصول لفظیه صحیح نیست، بلکه باید استناد نمود؛ ام ا در ادل ه لب « اصاله العموم»و « االطالق

توان موارد شک را مشمول اطالق یا عموم آن دانست. بلکه باید به قدر متیق ن اکتفاق کرد. لذا هرگاه دلیل حکمی اجماع باشد، نمی

 گر کمک گرفت.کاربرد و برای موارد شک از اصول یا ادله دیاجماع را در حد قدر مسلم به
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 د( هر دو باطل می باشند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، ناظر به کدام داللت است؟«ضنان دیگی که هگوز سبع آن ایجاد نشده، باطل است.»ق.م:  135ماده  -72

 ب( داللت اقتضاق به مدلول سیاقی  الف( داللت تنبیه و ایماق به مدلول سیاقی

 اشاره به مدلول سیاقیو داللت اقتضاق د(    ج( داللت اشاره به مدلول سیاقی

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
نامه ارائه نده از سوی متوفی دانته بانگد، در صورتی که مت  دو وراث یقی  به تگظیخ دو وصیّت که فرضی در -51

 رد گزیگه بوده و تاریخ تحریر یکی از آنرا معکوم و تاریخ تحریر دیگری مجرول باند، کدامنامه بروال  هخ وصویّت

 است؟ صحیح رابطه ای 
 نامه از درجه اعتبار ساقط است.، هر دو وصی ت«اذا تعارضا تساقطا»( مطابق قاعده 1

 .گیرد قرار عمل مالک باید است، معلوم آن تاریخ تحریر که اینامهوصی ت حادث، تأخر اصل ( مطابق2

 گردد.استصحاب می است، معلوم آن تاریخ تحریر که اینامهاعتبار وصی ت استصحاب، اصل ( مطابق3

 .گیرد قرار عمل مالک باید است، مجهول آن تاریخ تحریر ای کهنامهوصی ت حادث، تأخر اصل ( مطابق4   

 آنها عوقو تاریخ لحاظ از یکدیگر به نسبت حادثه دو تأخر و تقدم دربارة که فرضی درصحیح است. )متوسط(  1گزیگه  -11

 حدوث عدم و شودمی جاری «حادث تأخر» اصل حالت، این در دارند، تأخر و تقدم آنها از یک کدام که نباشد معلوم و نماییم شک

یخ ای که تارنامهچنانچه در مسئله مذکور نیز مطابق اصل تأخر حادث، وصی ت .گیردمی قرار استصحاب مورد التاریخ مجهول حادثۀ

ق.م باید مفاد آن مالک عمل  135ای که تاریخ آن معلوم است فرض شده و مستنداً به ماده نامهآن مجهول است مؤخر از وصیت

 «(.است صحیح دوم یتوص نماید اول وصیت برخالف وصیتی ثانیاً موصی اگر»ق.م:  135 قرار گیرد. )ماده
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اگر کسی در قال  مستی یا بیرونی یا در وواب معامکه نناید، آن معامکه به واسطه فقدان قصد باطل »ق.م:  531ماده  -79

 مستگد به کدام ی  از اقسام قیاس است؟قال اگر گاته نود معامکه غیر منیز باطل است. قکخ مزبور «. است

 د( قیاس مستنبط العل ه      ج( قیاس منصوص العل ه ب( قیاص مع الفارق  الف( قیاس اولوی ت 

 
 

 ؟نداردماروم  کدام ی  از مواد قانونی زیر، -71

 ق.م( 45الف( اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستد. )م 

 ق.م( 351اختیار فسخ معامله را دارد. )م  ب( اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد،

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
داللت ای  ماده بر باطل  .«است باطل غیرمشرو  امر در مال صَر  به وصیت: »م.ق 811 برابر ماده -11

 ی  از اقسام مگطوق غیرصریح است؟مصداق کدام غیرمشرو ، امر در مال بودن وصیت به عکّت صَر 

 ایماق و تنبیه داللت( 4              اشاره داللت( 3            تضم نی داللت( 2            اقتضاق داللت( 1
حقیقت عرفیه عبارت از، استعمال لفظ در معانی که بر اثر کثرت استعمال از طرف صحیح است. )آسان(  2گزیگه  -11

گذار نیز آنها را برای بیان مفاهیم و متداول بوده و شارع یا قانون عرف تثبیت شده است. کلمات و اصطالحاتی که در میان مردم

باشد؛ ام ا شوند. چنانچه لفظ توهین دارای حقیقت عرفیه میمقاصد شرعی یا قانونی به کار برده است، حقیقت عرفیه محسوب می

 حد قذف و محاربه دارای حقیقت شرعی، و اختالس دارای حقیقت قانونی است.

 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 

از .« اسووت باطل بیع ندانووته وجود مبیع که نووود معکوم معی ، عی  بیع در اگر: »م.ق 915 ماده -11

به موضو  فقدان مبیع ربط داده  ماده ای  را در« باطل بودن بیع عی  معی »گذار قکخ قانونی که قانونای 

اسوت. ای  امر مصداق  "عقد قی  در مبیع ندانوت  وجود" ای  قکخ عکّت نوود کهاسوت، فرنیده می

 .باندمی ...................
 ( داللت اشاره4             ( داللت تنبیه یا ایماق3( داللت اقتضاق          2( داللت تضمنی          1

 نظر به که است قیدی دارای کالم کهاین از است عبارت ایماق، یا تنبیه داللتصحیح است. )متوسط(  9گزیگه  -11

 به هجمل در عل ت غیرصریح، منطوق اقسام از یکی عنوان به ایماق یا تنبیه داللت در شود، . دقتاست حکم عل ت قید آن رسدمی

 رتصو این در باشد، شده ذکر جمله در صراحت به عل ت که مواردی در لذا،. نماییممی استنباط را آن ما و است نشده ذکر صراحت

 .گرددمی محسوب صریح منطوق اقسام از و مطابقی نوع از معنا، بر جمله داللت

 
 

 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 

 اهکیت عدم واسطه یا رنوید نیستگد به یا عاقل بالغ هک با انوخاصوی معامکه» ق.م: 252 مادهبرابر  -77

 باند؟، مصداق چه نو  قیاسی میایقاعات محجوری لذا تسری قکخ ماده مذکور به « .است باطل

 الفارق( قیاس مع4( قیاس اولویت          3           العله( قیاس مستنبط2          العله( قیاس منصوص1

. اشدب شده ذکر آن در علیهمقیس یا اصل حکمعل ت  که است قیاسی ،العلهمنصوص قیاس صحیح است. )متوسط( 5گزیگه  -77

 کمح آن توانمی صورت این در باشد، شده تصریح( آن حکمت نه) حکمعل ت  به قانونگذار یا شارع کالم در دیگر، هرگاه عبارت به

 بیان اهلیت ق.م فقدان 212در ماده  محجورین معامله بطالن عل ت .نمود اثبات باشدعل ت می آن دارای که موضوعی هر برای را

 ،العلهتنبطمس ام ا قیاس .است باطل اهلیت عدمعل ت  به نیز محجورین ایقاعات ،العلهمنصوص قیاس به استناد با بنابراین است، شده

 و مدهآ دست به ظن ی استنباط با و عقل توسطعل ت  گذار،قانون یا شارع کالم در حکمعل ت  تصریح عدم جهت به که است قیاسی

 .شود داده تسری مشابه موارد سایر به
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 ق.م( 24هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عام ه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تمل ک نماید. )م ج( 

 ق.م( 121د( هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می آید. )م 

 
 

 

 

 دارای ماروم است؟ کدام ی  از مواد قانونی زیر، -71

 ق.م.( 131الف( عاریه عقدی است جایز. )م 

 ق.م.( 341ب( بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد، باطل است. )م 

 ق.م( 1111بکند. )م  هر تصر فی را که بتواهد ج( زن مستقالً می تواند در دارایی خود،

 ق.م( 1294د( زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عد ه رجعی ه است، موجب حرمت ابدی است. )م 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   19سوال مطابقت با 
 ست؟یماروم مخالف ن یدارا ،لیذ یۀاز جنالت نرط  یکدام  -13

 در وجه او معتبر نتواهد بود. هیقبض نداشته باشد تأد تیاگر متعهدله اهل( 1

 .شودمیوقف محقق ، دهدببه تصرف وقف  موقوفه را نیواقف ع اگر( 2

 نتواهد داشت. یاثر آن اقرار، حاکم ثابت شود نزد کذب اقرار اگر( 3

 است. حیدوم صح تیوص، دیمابناول  تیبرخالف وص یتیوص اًیثان یموص اگر( 4

با ، آمده استو تحقق موضوع  انیب یکه شرط در آنها برا یا هیدر جمالت شرطصحیح است. )متوسط(  1گزیگه  -13

 راید. زباشتواند مفهوم داشته یدهد، نم لیهرگاه شرط وجود موضوع را تشک لذا گردد؛یمنیز منتفی حکم  موضوعشرط،  یانتفا

 د،یاول ننما تیبرخالف وص یتیوص اًیثان یاگر موص 4 نهیدر گز هشود. چنانچمیسالبه به انتفاق موضوع  هیصورت قض نیدر ا

 معنا نتواهد داشت.دیگر عدم صحت آن  ایصحت  ،نباشد یدوم تیوص یوقت از این روسالبه به انتفاع موضوع بوده و  هیقض

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   15سوال مطابقت با 
 فسخ اوتیار عقد قی  از روز سه تا مشتری بانود قیوان مبیع، اگر» دارد:ق.م که مقرر می 938 از ماده -11

 مصداق معگا ندارد. ای  را معامکه فسخ آید که بعد از سوه روز از قی  عقد، مشوتری اوتیارمیبر« .دارد را معامکه

     است؟ زیر موارد از ی  کدام

 ( مفهوم موافق4( منطوق غیرصریح           3( مفهوم متالف         2( منطوق صریح        1

 مستقیماً  که است معنایی اصطالح، در و شده نطق بدان آنچه معنای به لغت در منطوق،صحیح است. )آسان(  2گزیگه  -11

( سیاقی مدلول) غیرصریح و صریح نوع دو به جمله منطوق. است شده ذکر جمله در آن موضوع و شودمی استفاده عبارت خود از

 .گرددمی تقسیم

 اصلی معنای یالزمه و است استنباط قابل جمله ترکیب و ساختمان از لیکن نشده، اشاره آن به جمله در که است معنایی مفهوم

  .متالف مفهوم -2 موافق؛ مفهوم -1 :است قسم دو بر جمله مفهوم .است جمله

 ریمشت عقد، حین از روز سه از بعد"چنانچه معنای  .باشد منطوق حکم با متالف نفیاً  یا اثباتاً  آن حکم که است مفهومی متالف، مفهوم

 با ولی نشده، بیان کالم معنایی است که در -ق.م است؛ زیرا، اوالً 351مصداق مفهوم متالف )غایت( ماده  "ندارد را معامله فسخ اختیار

 351 است، چنانچه ماده متالف منطوق حکم با از جهت سلب و ایجاب آن حکم -شود؛ ثانیًا می فهمیده آن ترکیبی ساختمان به توجه

و در معنای ارائه شده در سوال آمده  .«دارد را معامله فسخ اختیار عقد حین از روز سه تا مشتری باشد حیوان مبیع، اگر: »داردمی مقرر م.ق

 .«ندارد را معامله فسخ اختیار مشتری عقد، حین از روز سه از بعد»است: 
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 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 

 کدام مورد، دارای ماروم مخالف است؟ -17

 ( بیع چیزی که منفعت عقالئی ندارد باطل است.1

 ندارد. زیاده به رجوع حق بدهد داین به دین از زیادتر ضامن ( اگر2

 .باشد داشته معاونانی خود قانونی وظایف انجام برای تواندمی جمهور( رئیس3

 .رسدمی ثانیه طبقه وارث به او ترکه نباشد اولی طبقه وارث میت برای گاه( هر4

 باشد اولی طبقه وارث میت برای گاههر»است، بدین نحو که: دارای مفهوم متالف شرط  4گزینه صحیح است. )سخت(  1گزیگه  -17

مفهوم متالف ندارد؛ زیرا در مواردی که وصف علت انحصاری حکم نیست، وصف مفهوم  1ام ا گزینه «. رسدنمی ثانیه طبقه وارث به او ترکه

د، ذا ممکن است چیزی منفعت عقالیی داشته باشکه، صحت بیع عالوه بر داشتن منفعت عقالیی شرایط دیگری هم دارد؛ لندارد. توضیح آن

تنها « قالیینداشتن منفعت ع»ولی خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد یا مالیت نداشته باشد. بنابراین، بطالن بیع علل متتلفی دارد که 

 با است، آمده موضوع تحقق و بیان رایب آنها در شرط که ایشرطیه جمالت مفهوم متالف ندارد؛ زیرا در 2گزینه  یکی از این موارد است.

 به دین از زیادتر ضامن چنانچه اگر .شودمی موضوع انتفاق به سالبه قضیه صورت این در گردد ومی منتفی نیز حکم موضوع شرط، انتفای

. ندارد لقب مفهوم و است لقب «جمهوررئیس» مفهوم ندارد؛ زیرا لفظ 3همچنین گزینه  .است موضوع انتفاع به سالبه ندهد، قضیه داین

سای سایر رؤ چراکه ؛«باشد داشته معاونانی خود قانونی وظایف انجام برای تواندنمی کسی جمهوررئیس از غیر: »گفت تواننمی چنانچه

 .باشند داشته معاونانی خود قانونی وظایف انجام برای توانندمی ها نیزدستگاه مدیران و گانه، وزیرانقوای سه

 آزمون آزمایشی 1مرحله  3گروه   16سوال مطابقت با 

 کدام مورد، دارای ماروم مخالف است؟ -75
 .بکند خواهدمی که را تصرفی هر خود دارایی در تواندمی مستقالً ( زن1

 ندارد. زیاده به رجوع حق بدهد دائن به دین از زیادتر ضامن ( اگر2

 .باشد داشته اهلیت خود مال در تصرف و معامله برای باید ( واهب3

 .شودمی باطل هبه کند فوت متهب یا واهب قبض، از قبل ( اگر4

 واهب قبض، از بعد اگر"دارای مفهوم متالف شرط است به این صورت که  4گزینه صحیح است. )سخت(  1گزیگه  -75

باشد و لقب مفهوم مصداق لقب می« واهب»و « زن»کلمات  3و  1های ام ا در گزینه ."شودنمی باطل هبه کند فوت متهب یا

 ارایید در تواندنمی مستقالً مرد"توان گفت نمود. چنانچه نمی استنباط خالف حکم مُسندالیه ماورای برای توانندارد. زیرا نمی

همچنین  ."باشد داشته اهلیت خود مال در تصرف و معامله برای نباید غیرواهب"یا  "بکند خواهدمی که را تصرفی هر خود

 رازی. باشد داشته مفهوم تواندنمی دهد، تشکیل را موضوع وجود شرط که هرگاهنیز مفهوم متالف ندارد؛ به این جهت  2گزینه 

 موضوع تفاقان به سالبه قضیه ندهد، دائن به دین از زیادتر ضامن چنانچه اگر .شودمی موضوع انتفاق به سالبه قضیه صورت این در

 معنی نتواهد داشت.  زیاده به رجوع بوده و دیگر حق

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   15سوال مطابقت با 

 ی  از موارد زیر، دارای ماروم مخالف است؟کدام -11

 .نماید معین مهرالمثل تواند بیشتر ازنمی شود زن داده زن مهر به ( اگر اختیار تعیین1

 .بود نتواهد جاری آن در حواله احکام نباشد محتال مدیون محیل حواله، مورد در ( اگر2

   شود.نمی زانی به ملحق زنا از متولد ( طفل3

 است. معتبر آنان مقامقائم و وراث و طرفین یدرباره رسمی ( اسناد4

موضوع آمده  تحقق و بیان برای آن در دارای مفهوم متالف نیست؛ زیرا شرط 1گزینه صحیح است. )سخت(  2گزیگه  -11

چنانچه  .شد خواهد منتفی نیز حکم موضوع شود، منتفی فوق شرط اگر لذا. شودمی حکم موضوع انتفای موجب شرط، انتفای است و

ارای مفهوم نیز د 4و  3نشود، در این صورت قضیه سالبه به انتفاق موضوع خواهد بود. ام ا گزینه  داده زن به مهر تعیین اختیار اگر

 ایتازه مفهوم و کند تبیین را موصوف معنای صرفاً دیگر بیان به و باشد رفته بکار توضیح برای فقط وصف متالف نیست، زیرا هرگاه

شود یم زانی به ملحق غیر زنا از متولد توان گفت طفلچنانچه نمی. نیست حج ت وصف مفهوم حالت این در ننمایند، اضافه آن به را

 نیست. معتبر آنان مقامقائم و وراث و طرفین یغیررسمی )عادی( درباره اسنادیا 
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 نود؟  یت، از کدام طریق ثابت مسببیّ انحصارداللت آن بر  ی،در صورت ماروم دانت  جنکه نرطیه ا -71

 د( به حکم عقل مستقل  یلفظ ینهج( با قر    یندهکام گو اطالقب( از  الف( به واسطه وضع 

 کدام اند؟  ینرایط استعنال مجاز -77

 یو مجاز یقیحق یمعنا ینب عالقهصارفه و وجود  ینهقرالف( 

 یو مجاز یقیحق یمعنا ینمشابهت ب عالقهوجود ب( 

 ینهمع ینهصحت سلب و وجود قرج( 

 یلفظ ینهعدم تبادر و وجود قرد( 

 
 

 کدام مورد است؟  ،استصحاباز ارکان  یعگوان یک به« ن » مگظور از -78

 یب( وهم و احتمال مساو     یالف( خصوص احتمال مساو

 یمعتبر و احتمال مساو یرد( ظن غ   معتبر و وهم یرظن غ ی،ج( احتمال مساو

 
 

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
در ای  ماده قانونی به استگاد « معامکه بعد از رفع اکراه موجع ناوذ معامکه اسوت. یامضوا» ق.م: 213ماده برابر  -11

 استعنال نده است؟ « تگایذ و اجازه»در معگای مجازی « امضاء»نود که لاظ کدام ی  از موارد زیر فرنیده می

 نه و عالقه مشارفت        ( قرینه معی 2       ( قرینه صارفه و عالقه مشابهت            1

 ( قرینه معی نه و عالقه محلی ت4         ( قرینه صارفه و عالقه ماکان              3  

برای استعمال لفظ در معنای مجازی باید دو شرط وجود داشته باشد، در غیر این صورت صحیح است. )سخت(  5گزیگه  -11

عالقه یا مناسبت، یعنی بین معنای حقیقی لفظ و معنای  -1اند از: گردد. دو شرط مذکور عبارتاستعمال به صورت غلط واقع می

پی به مراد متکلم ببرد. مناسبت انواع متتلفی دارد که  مجازی آن ارتباط یا مناسبتی نزد عرف وجود داشته باشد، تا ذهن بتواند

ود، شباشد. عالقه مشارفت یعنی آنچه در شرف انجام و وقوع است و در آینده محقق میترین آن عالقه مشابهت )شبیه بودن( میمهم

زنشسته ست، مانند اینکه به قاضی بامانند اینکه به دانشجوی دکتری بگوییم دکتر. عالقه ماکان یعنی آنچه پیش از این وجود داشته ا

 -2نماییم مانند اینکه از کلمه شهر، اهالی آن شهر را اراده نماییم. بگوییم قاضی. عالقه محلی ت نیز، محل را گفته ام ا حال را اراده می

وجود ای نیز معالقه باید قرینه باشد. از این رو، در مجاز عالوه بر وجودقرینه صارفه، صارفه به معنای منصرف کننده و برگرداننده می

 باشد تا ذهن شنونده را از معنای حقیقی که برای لفظ وضع شده، به سوی معنای مجازی آن برگرداند. 
 

 

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   16سوال مطابقت با 
 نود؟کدام گزیگه، از ارکان استصحاب محسوب ننی -15

        قدم زمان متیق ن بر زمان مشکوک ( ت2       ( یقین الحق     1

 ( وحدت زمان شک و یقین4   ( وحدت متیق ن و مشکوک         3

متیق ن و  وحدت -3 الحق؛ شک -2 سابق؛ یقین -1: از اندعبارت استصحاب ارکان صوحیح اسوت. )آسوان( 5گزیگه  -15

 و شک زمان وحدت -1 مشرکوک؛ زمان بر متیق ن زمان تقدم -9 مشرکوک؛ و متیق ن زمان تعدد -4 مشرکوک )وحدت موضروع(؛

 کنیم اسررتصررحاب را آن خواهیممی که حکمی یا موضرروع که اسررت این سررابق یقین از منظور .شررک و یقین فعلیت -7 یقین؛

که وجود آن در  یحکم ایاست که موضوع  نیمنظور از رکن شک الحق ا .باشد قطعی و مسلم گذشته در آن وجود ،(مُستَصحَب)

همچنین الزم به ذکر است که، واقع شده است.  دیدر حال حاضر محل شک و ترد یمتتلف لیگذشرته محرز و مسلم بوده، به دال

یقین و شک صفت انسان است، ولی متیق ن و مشکوک چیزی است که این صفات به آن تعلق گرفته است. چنانچه به عنوان مثال: 

ست یا ه نسربت به خودرو پرشیا داشته باشیم و در شهریور ماه شک کنیم آیا وی هنوز مالک« الف»اگر مهر ماه یقین به مالکیت 

 باشد.نسبت به خودرو پرشیا می« الف»جا متیق ن و مشکوک، مالکیت خیر، در این
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معی  نده است. چگانچه متعرد به تعرد  یدر ی  بازه زمان یاز طرفی ، متعرد به انجام کار ییک ی،به موجع قرارداد -73

 حکیلتعنل نکگد و معکوم نبانوود که زمان تعیی  نووده، قید تعرد بوده یا نه، روابط طرفی  چگونه قابل  مزبوروود در بازه 

 است؟

 تواند قرارداد را فسخ کند. یالف( متعهدله فقط م

 .یردتواند خسارت بگ یب( متعهدله فقط م

 تواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند. یج( متعهدله فقط م

 .یردند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بتواهد و هم خسارت بگتوا ید( متعهدله م

 

 
 

 ی؟نود و از چه باب یمقدم م یبا اصل تخییر، به ترتیع، کدام اصل بر دیگر یابدرتعارض اصل استص -81

 ورود -د( استصحاب         ورود  -ییرج( تت    حکومت  -ب( استصحاب حکومت -ییرالف( تت

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   18سوال مطابقت با 
دانیخ که در بیع قیوان، مشووتری تا سووه روز قق فسووخ معامکه را دارد. قال اگر ق.م می 938برابر ماده  -78

نظر ویش آید و بایع زمان اعالم فسوخ بی  بایع و مشتری اوتال مشوتری فسوخ معامکه را اعالم کگد؛ امّا در مورد 

 مدعی باند که اعالم فسخ وس از اتنام سه روز بوده است، تککیف چیست؟
 توان گفت خیار حیوان برای مشتری باقی بوده و در نتیجه معامله فسخ شده است.( به استناد اصل استصحاب، می1

 ان گفت فسخ در ظرف سه روز واقع نشده است و معامله به قوت خود باقی و الزم است.توبه استناد اصل تأخر حادث، می (2

 توان گفت فسخ در ظرف سه روز واقع نشده است و معامله به قوت خود باقی و الزم است.( به استناد اصل حظر، می3

 له فسخ شده است.توان گفت فسخ در ظرف سه روز واقع شده است و معام( به استناد اصل تأخر حادث، می4

 هاآن وقوع تاریخ لحاظ از یکدیگر به نسبت حادثه دو تأخر و تقدم یدرباره چنانچهصحیح است. )سخت(  2گزیگه  -78

 «حادث حدوث عدم» یا «حادث تأخر» اصل حالت، این در دارند، تأخر و تقدم هاآن از یک کدام که نباشد معلوم و کنیم شک

 تأخر اصل استناد چنانچه در فرض مسئله، به .گیردمی قرار استصحاب مورد التاریخ مجهول یحادثه حدوث عدم و شودمی جاری

ی اتمام سه روز است؛ زیرا در لحظه الزم و باقی خود قوت به معامله و است نشده واقع روز سه ظرف در فسخ گفت توانمی حادث،

واقع شده است یا خیر، لذا اصل، عدم حدوث فسخ تا این لحظه است و روز شنبه( شک داریم که آیا فسخ معامله  5)مثالً ساعت 

 نتیجه حقوقی این امر سقوط حق فسخ است.
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 اختصاصی:حقوق جزای عمومی و 
 چیست؟ یدر قانون مجازات اسالم مالک نرکت در جرم، -85

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 کدام گزیگه در وصوص تعارض اصل استصحاب با سایر اصول عنکیه، صحیح است؟ -71

 ( در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت، اصل برائت مقدم است.1

 .است مقدم احتیاط اصل احتیاط، اصل با استصحاب اصل تعارض ( در2

 ( در تعارض اصل استصحاب با اصل تتییر، اصل استصحاب مقدم است.3

 ها صحیح است.ی گزینه( همه4

است. گزینه  مقدم استصحاب اصل عملیه، اصول سایر با استصحاب اصل تعارض صورت درصحیح است. )آسان(  9گزیگه  -71

محل برائت شک در تکلیف است و  چرا کهنادرست است؛ زیرا در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت، اصل استصحاب مقدم است؛  1

نیز نادرست است؛ زیرا در  2شود. گزینه حکم فرض می منزلهبهکند و مفاد استصحاب استصحاب حکم سابق، این شک را برطرف می

به است و با اجرای اصل اصل احتیاط، اصل استصحاب مقدم است؛ چرا که محل اصل احتیاط شک در مکلفٌتعارض اصل استصحاب با 

ماند تا اصل احتیاط جاری شود. همچنین در مورد تعارض استصحاب با اصل تتییر، اصل استصحاب مقدم استصحاب شکی باقی نمی

 هم نباشد و با اجرای ریپذ اطیاحتید و تحی ر باشد و قابل جمع و یی است که در تکلیف تردجااست؛ چرا که محل اجرای اصل تتییر 

رود. الزم به ذکر است که، در تعارض اصل استصحاب با امارات، یی که حالت سابقه وجود داشته تردید و تحی ر از بین میجااستصحاب در 

 .است ترپایین امارات از و برتر دیگر اصل عملی هر از استصحاب امارات مقدم بر استصحاب هستند. بنابراین

 

 آزمون آزمایشی 65مرحله  6گروه   11سوال مطابقت با 
 اند،بن باقی بیّ  عکخ، اگر باند تعارض در دیگر قانونی ادله با قاضی عکخ کهصورتیدر: »ا.م.ق 252 مطابق ماده -77

 اب ...«کگدمی صادر رأی دیگر، ادله رد جرات و وود عکخ مستگدات ذکر با قاضی و نیست معتبر قاضی برای ادله آن

 ادله: سایر بر قاضی تقدم عکخ مذکور، ماده به توجه
 .است تتصص باب از( 4      .       است تتصیص باب از( 3              .است ورود باب از( 2    .          است حکومت باب ( از1

 

 
 لیک طوربه تعب د، یواسطهبه را دیگر دلیل موضوع دلیل یک کهاین از است عبارت ورودصحیح است. )متوسط(  2گزیگه  -77

 زیرا،. یرتتی و احتیاط برائت، عقلی اصول بر امارات یادله تقد م مانند (؛شرع است ایاطاعت از قانون  یمنظور از تعبداً، فقط برابردارد )

 شک هنگام که عقلی اصول موضوع اند،شده داده قرار حج ت واقع کشف جهت گذارقانون و شارع سوی از کهاین به توجه با امارات

ق.م.ا،  212 ماده چنانچه طبق .گویند «مورود» را دوم دلیل و «وارد» را اول دلیل ورود، در. دارندمی بر را باشندمی( واقع به جهل)

 .باشدیم مقدم قاضی علم ادله، سایر با قاضی علم تعارض صورت در بنابراین،. است داده قرار ادله سایر بر را وارد قاضی گذار علمقانون
 

 آزمون آزمایشی 69مرحله  6گروه   19سوال مطابقت با 
 که دعوی نووده محرز محکنه در اعتبارآن که سووگدی یا رسوونی سووگد مقابل در: »م.ق 5913 ماده مطابق -73

 بر رسوونی سووگد تقدم مذکور، ماده به توجه با.« گرددننی اثبات نوورادت به بانوود آن مگدرجات یا مااد با مخالف

 :نرود نرادت
 .است تتصیص باب از( 2      .            است حکومت باب از( 1

 .است تتص ص باب از( 4             .           است ورود باب از( 3

 کلی بطور تعب د، واسطه به را دیگر دلیل موضوع دلیل یک اینکه از است عبارت ورودصحیح است. )متوسط(  9گزیگه  -73

 فعر را دیگر دلیل موضوع قانونگذار یا شارع توسط آن دانستن معتبر و حج ت جهت به دلیل، دو از یکی ورود در واقع در. بردارد

 .است دانسته شهود شهادت بر وارد را رسمی سند دلیل قانونگذار نیز م.ق 1325 ماده در چنانچه. نمایدمی
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 جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب. ییاجرا یاتالف( مشارکت در عمل

 .یددر ارتکاب جرم مشارکت نما یگریب( هر کس عالماً، عامداً با د

 مستند به عمل همه آنها باشد. یج( جرم ارتکاب

 رم.ج ییاجرا یاتد( شرکت در عمل

 
 

 

 

 نود؟ یم محققبا کدام نرایط  ی،به عکت رفتار دیگر یمسئولیت کیار -82

 شود. یرمرتکب تقص یگری،د یرفتار ارتکاب یجهدر رابطه با نت یاباشد  یگریمسئول اعمال د ی،الف( شتص به طور قانون

 شود. یرمرتکب تقص یگری،رفتار د یجهباشد و در رابطه با نت یگریمسئول اعمال د ی،ب( شتص به طور قانون

 شود. یرمرتکب تقص یگری،رفتار د یجهدر رابطه با نت یاباشد  یگریمسئول اعمال د ی،قرارداد یا یج( شتص به طور قانون

 شود. یرمرتکب تقص یگری،رفتار د یجهباشد و در رابطه با نت یگریمسئول اعمال د ی،قرارداد یا ید( شتص به طور قانون

 
 

 یکگد، لیک  مجگ یاصابت م «ن»کگد که به عکت انتباه به  یبه سونت او نوکی  م یتیر «ب»به قصود قتل  «الف» -89

 گیرد؟ یتعقیع قرار م تحتبه کدام اترام  «الف»کگد.  یویدا م نجاتعکیه وس از درمان از مرگ 

      یمالف( جرم عق

  یب( شروع به جرم قتل عمد

      یجرح و صدمات عمد یرادج( ا

 محض یخطا یتد( جنا

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه  86سوال مطابقت با 
 در جرائخ غیرعندی نر  تحقق نرکت در جرم و نحوه تعیی  مجازات هر ی  از نرکا به ترتیع کدام است؟ -85

 بر اساس میزان تقصیر مرتکب –( استناد جرم به تقصیر دو یا چند نفر 1

 مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکا–( استناد جرم به تقصیر دو یا چند نفر 2

 بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکب –احتیاطی دو یا چند نفر ( استناد جرم به بی3

 ( در جرائم غیرعمدی به جهت فقدان قصد مجرمانه، امکان تحقق شرکت وجود ندارد.4

مدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو ق.م.ا در مورد جرائم غیرع 129مطابق شق اخیر ماده  صحیح است. 2گزیگه  -85

 شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می

 

 آزمون آزمایشی 5مرحله  6گروه   93سوال مطابقت با 
 وذیرفته نده است؟در قانون جدید مجازات اسالمی مسئولیت کیاری نانی از فعل غیر در چه مواردی  -39

 ( تنها در صورتی که شتص به موجب قانون مسئول اعمال دیگری باشد.1

( در صرورتی که شرتصری به موجب قانون مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه ارتکابی رفتار دیگری مرتکب 2

 تقصیر شود.

رابطه با نتیجه ارتکابی رفتار دیگری مرتکب ( در صرورتی که شرتصری به موجب قانون مسئول اعمال دیگری باشد و در 3

 تقصیر شود.

( در صررورتی که شررتصرری به موجب قانون یا قرارداد یا عرف مسررئول اعمال دیگری باشررد یا در رابطه با نتیجه ارتکابی رفتار دیگری 4

 مرتکب تقصیر شود.

 دیگری تنها در صورتی ثابت است کهمسؤولیت کیفری به علت رفتار ق.م.ا  142مطابق ماده  صحیح است. 2گزیگه  -39
 .ول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شودئشتص به طور قانونی مس
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 نود؟ یسابق بر وضع قانون، فوراً اجرا مکدام ی  از قوانی  زیر، نسبت به جرایخ  -81

 دهد. یشرا افزا یبکه مدت زمان مرور زمان تعق یالف( قانون

 که مدت زمان تحت نظر متهمان را کاهش دهد. یب( قانون

 را کاهش دهد. یبتعق یقکه مدت زمان اعتراض به قرار تعل یج( قانون

 دهد. یشبازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزا یدهعق اعالمکه مدت زمان  ید( قانون

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
و باعث  ننایدایگکه نخص مورد نظر وی، سعید است، عنداً و به قصد قتل تیری را به سنت وی نکی  میباب  با اعتقاد به  -82

 الدم بانگدنود که آن نخص، قامد بوده است. بر فرض ایگکه  سعید و قامد هر دو محقوننود ولی بعداً مشخص میقتل وی می
 در ای  مورد، عنل باب :

    گردد.عمدی محسوب می( به دلیل اشتباه در هویت، قتل 1

 گردد.( به دلیل اشتباه در هویت، قتل شبه عمد محسوب می2

  گردد.گیری، قتل عمدی محسوب می( به دلیل اشتباه در هدف3

 گردد.گیری، قتل شبه عمدی محسوب می( به دلیل اشتباه در هدف4

، قتل عمدی محسوب 254ست و به استناد ماده با توجه به اینکه این مورد اشتباه در هویت ا صحیح است. 5گزیگه  -82

گردد. مصادیق گردد. البته در صورتی که حامد و سعید یا یکی از آنها مهدورالدم باشند، قتل از حالت عمدی بودن خارج میمی

 ق.م.ا بیان گردیده است. 322مهدورالدم بودن نیز در ماده 
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 است؟ صحیحنشده باند، کدام ی  از موارد زیر،  تصریحدر قانون  یچگانچه قابل گذنت بودن جرم -81

 تواند گذشت کند. یمطلقاً نم یالف( شاک

 کند. یبدرخواست ترک تعق یفرخواستتواند تا قبل از صدور ک یم یب( شاک

 تواند گذشت کند. یم یج( اگر جرم از حقوق الناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاک

 شود. یمناسب آزاد م ینمأصورت، متهم با قرار ت ینشت کند، در اتواند به طور مشروط گذ یم ید( شاک

 آزمون آزمایشی 6مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
 تنامی قوانی  ذیل عطف بناسبق می نوند به جز: -87

          ( قانونی که جهات تتفیف را افزایش دهد.1

 ( قانون مربوط به ادله اثبات تا قبل یا بعد از اجرای حکم2

              که نسبت به قانون سابق جرایم بیشتری را مشمول تعلیق نماید. ( قانونی3

 ( قانون مربوط به مرور زمان4

ق.م.ا، قوانین مربوط به ادله اثبات فقط تا قبل از اجرای حکم عطف بما  11مطابق بند ب ماده  صحیح است. 2گزیگه  -87

)قانونی که نسبت به قانون سابق جرایم بیشتری  3)قانونی که جهات تتفیف را افزایش می دهد( و گزینه  1سبق می شوند. گزینه 

)قانون مربوط به مرور  4مرتکب عطف بما سبق می شوند. گزینه را مشرمول تعلیق نماید( از حیث تتفیف و مسراعد بودن به حال 

 ق.م.ا عطف بما سبق می شود. 11زمان( نیز به موجب ماده 

 

 آزمون آزمایشی 69مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
د ودر تنامی گزیگه های ذیل، قانون القق، بالفاصکه نسبت به جرایخ ارتکابی سابق بر وضع قانون اجرا می ن -82

 به جز:

 مربوط به تشکیالت قضائی وصالحیت( قوانین 1

 ( قوانین مربوط به مرور زمان2

 ( قانونی که عوامل متففه مجازات در جرایم تعزیری را کاهش دهد.3

 ادله اثبات، در صورتی که حکم قطعی صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است.مربوط به ( قوانین 4

قانون جدید عطف بما  4و  2و  1های ق.م.ا در گزینه 11به موجب ماده  صحیح است. )آسان( 9گزیگه  -82

 -الف :شودقوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراق میدارد: شود زیرا این ماده مقرر میسبق می

 رای قکخاجقوانی  مربو  به ادله اثبات دعوی تا ویش از  -ب قوانی  مربو  به تشکیالت قضائی وصالقیت

ورتی در صاین ماده نیز بیان می دارد: تبصره . قوانی  مربو  به مرور زمان -ت قوانین مربوط به شیوه دادرسی -پ

که در مورد بگد)ب( قکخ قطعی صادر نده باند، ورونده برای بررسی به دادگاه صادرکگگده قکخ قطعی 

 نودارسال می

یک قانون ماهوی مشدد است  کاهش دهدونی که عوامل متففه را باید توجه داشت که قان 3اما در مورد گزینه 

نه مساعد. بنابراین در قوانین ماهوی هم اصل بر عطف بما سبق نشدن است مگر در موارد تتفیف، مساعد بودن یا 

 جرم زدا بودن. که این مورد از شمول استثنائات خارج است.
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 در جرایخ مستوجع قد، مرتکع با کدام نرایط زیر، مسئول است؟  -81

 اشد.آگاه و متوجه ب یزن یرفتار ارتکاب یدارد که به حرمت شرع یفریک یتمسئول یبر داشتن علم و قصد، مرتکب در صورت عالوهالف( 

 باشد. یفعامه تکل یطشرا یزاقصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب ح یدبر علم، به موضوع جرم، با عالوهب( 

 آگاه و متوجه باشد. یقصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرع یدبر علم، به موضوع جرم، با عالوهج( 

 آگاه باشد. یزن یرفتار ارتکاب یبه حرمت شرع یفری،ک یتمسئول یطبر داشتن علم، قصد و شرا عالوه د(

 
 

 صحیحکه نو  یا میزان تعزیر آنرا در قوانی  موضوووعه تعیی  نشده است،  یکدام مورد در وصووص مرتکبان جراین -87

 است؟

 گردند. یمجازات محکوم م یگزینجا یرالف( به تداب

 شوند. یمجازات حبس محکوم م یگزینجا یفرب( به ک

 شوند. یم یرمحکمه تعز یعمل حرام، به نظر قاضج( به علت ارتکاب 

 باشند. یو مجازات نم یببودن جرم و مجازات، قابل تعق یاصل قانون یتد( به علت حاکم

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   91سوال مطابقت با 
 گذنت بودن جرمی، تصریحی وجود ندانته باند، در ای  صورت:چگانچه در قوانی  موضوعه، در وصوص قابل -31

 گذشت باشد. اهلل بوده و شرعاً غیرقابلشود، مگر آنکه حقگذشت محسوب می( قابل1

 گذشت باشد. اهلل بوده یا شرعاً غیرقابلشود، مگر آنکه حقگذشت محسوب می( قابل2

 گذشت باشد. الناس بوده و شرعاً قابلشود، مگر آنکه حقگذشت محسوب می( غیرقابل3

 گذشت باشد. الناس بوده یا شرعاً قابلشود، مگر آنکه حقیگذشت محسوب م( غیرقابل4

گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، چنانچه قابلق.م.ا  123مطابق ماده  صحیح است. 9گزیگه  -31

 .گذشت باشدشرعاً قابل و الناس بودهاز حق شود مگر اینکهگذشت محسوب میغیرقابل

 

 

 آزمون آزمایشی 3 مرحله 6گروه   81سوال مطابقت با 
 مطابق قانون مجازات اسالمی، کدام گزیگه در وصوص جرل قکنی صحیح است؟ -81

 ( جهل به حکم همیشه رافع مسئولیت است.1

 ( جهل به حکم در هیچ حالتی رافع مسئولیت نیست.2

 رعاً عذر محسوب نشود.( جهل به حکم اصوالً رافع مسئولیت است مگر در مواردی که تحصیل علم عادتاً ممکن باشد یا ش3

( جهل به حکم اصروالً رافع مسرئولیت نیسرت، مگر در مواردی که تحصریل علم عادتاً ممکن نباشد یا شرعاً عذر محسوب 4

 شود.

ق.م.ا جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم  199مطابق ماده  صحیح است. 1گزیگه  -81

 .یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود عادتاً برای وی ممکن نباشد
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 ؟نود ینن یتعکیق حکومیتارتکاب کدام ی  از جرایخ زیر، در دوران تعکیق مجازات، موجع لیو م -88

  یاز حوادث رانندگ یناش یعمد یرالف( قتل غ

  7 درجه یرب( تعز

   یضرب عمد یراداج( 

 د( شرب خمر

 
 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   85سوال مطابقت با 
نخصی مرتکع جرم تعزیری نده، در قالی که نو  و میزان تعزیر در قوانی  ویش بیگی نگردیده است. در ای   -81

 قالت: 

 ( اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد وی الزامی است.1

 ( اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد وی به اختیار دادگاه است. 2

ی الزامی اسرت، مگر آنکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای یک فقره سابقه ( اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد و3

محکومیت قطعی به حبس بیش از شرش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت دیه بیش از یک پنجم دیه کامل باشد و از اجرای 

 سال نگذشته باشد. 9آن 

لیل ارتکاب جرم عمدی دارای یک فقره سابقه ( اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد وی اختیاری است، مگر آنکه به د4

محکومیت قطعی به حبس بیش از شرش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت دیه بیش از یک پنجم دیه کامل باشد و از اجرای 

 سال نگذشته باشد. 9آن 

ن موضوعه تعیین نشده است مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانیق.م.ا  15مطابق ماده  صوحیح است. 5گزیگه  -81

 بنابراین مجازات جایگزین حبس در این مورد الزامی است. .گردندبه مجازات جایگزین حبس محکوم می

 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
تخکف غیر موجه مرتکع از دسووتورات دادگاه برای بار اول در زمان تعکیق مجازات  و تعویق صوودور قکخ به ترتیع چه  -81

 ضنانت اجرایی دارد؟

اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن تا نصرررف مدت  –سرررال به مدت تعلیق  2تا  1اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن ( 1

 مقرر در قرار به مدت تعویق با درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام

اختیار  –سرال به مدت تعلیق با درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام  2تا  1اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن ( 2

 دادگاه به لغو قرار یا افزودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق

واسرت دادسرتان یا قاضی اجرای اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن تا نصرف مدت مقرر در قرار به مدت تعلیق با درخ( 3

 سال به مدت تعویق 2تا  1اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن  -احکام 

تا  1اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن  -اختیار دادگاه به لغو قرار یا افزودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعلیق ( 4

 اضی اجرای احکام سال به مدت تعویق با درخواست دادستان یا ق 2

 تعکیقچنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت ق.م.ا  92اوالً به موجب ماده  صحیح است. )سخت( 2گزیگه  -81

به دروواست دادستان یا قاضی اجرای  تواندمیبدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی 
. تتلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای لیو ننایدبه مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را  ی  تا دو سالول ، برای بار ااقکام

  .شودقرار تعلیق و اجرای مجازات می

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا ق.م.ا  44ثانیاً به موجب ماده 

در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند. 

پس در مورد قرار  .کخ محکومیت صادر کگدتواند برای ی  بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا قمی

 تعویق درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام الزم نیست ولی در مورد قرار تعلیق این درخواست الزم است.
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 وجود دارد؟ یدر کدام جرایخ و با چه نرایط ی،امکان تبدیل مجازات قبس به نظارت الکترونیک -83

 موثر  یفریفقدان سوق سابقه ک -1تا  1درجه  یراتالف( تعز

 یهعل یمجن یتجلب رضا -1تا  3درجه  یراتب( تعز

  یانجبران ضرر و ز -1تا  9درجه  یراتج( تعز

 یانجبران ضرر و ز -1تا  4درجه  یراتد( تعز

 
 

 آزمون آزمایشی 69مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
جگایت عندی مستوجع ی  وگجخ  در صورتی که در مدت زمان تعویق و تعکیق، نخص برای بار اول، مرتکع -81

 دیه کامل نود در ای  صورت:

در مورد تعلیق دادگاه مکلف به لغو قرار و  –( در مورد تعویق، دادگاه مکلف به لغو قرار و صردور حکم محکومیت است 1

 اجرای حکم است.

سررال به مدت مقرر در  2 تا 1( در مورد تعویق، دادگاه متیربه لغو قرار و صرردور حکم محکومیت و یا اضررافه نمودن 2

در مورد تعلیق، دادگاه متیربه لغو قرار و صدور حکم محکومیت و یا اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر در قرار  –قراراست 

 به مدت تعلیق است.

( در مورد تعویق، دادگاه متیربه لغو قرار و صدور حکم محکومیت و یا اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت 3

سال به مدت  2تا  1در مورد تعلیق، دادگاه متیربه لغو قرار و صردور حکم محکومیت و یا اضرافه نمودن  –تعویق اسرت.

 مقرر در قراراست.

( در مورد تعویق، دادگاه متیربه لغو قرار و صدور حکم محکومیت و یا اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت 4

سال به مدت  2تا  1دادگاه متیربه لغو قرار و صردور حکم محکومیت و یا اضرافه نمودن در مورد تعلیق،  –تعویق اسرت.

 مقرر در قرار است که البته در این مورد درخواست قاضی اجرای احکام یا دادستان الزم است.

 جرم ارتکابی، عمدی است و مستوجب دیه است.  اوالً   صحیح است. )سخت( 5گزیگه  -81

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات ق.م.ا  44اول ماده  به موجب قسمت ثانیاً 

ن یعنی در ای عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند.

 امور دادگاه تکلیف دارد.

صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی هرگاه محکوم از تاریخ ق.م.ا  94به موجب ماده  ثالثاً 

موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور 

گاه داد یعنی در این مورد هم کند. اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعالم می

 تکلیف دارد نه اختیار. پس سایر گزینه ها نادرست است.

 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   83و  86سوال مطابقت با 
 قابل اعنال است؟ 7تا  1کدامی  از نرادهای ذیل صرفاً در مورد تعزیرات درجه  -85

 ( نظام نیمه آزادی4  ( آزادی مشروط3       ( جزای نقدی روزانه2         ( نظارت الکترونیکی1

ها شود. سایر گزینهاعمال می 7تا  9ق.م.ا نظام نیمه آزادی فقط در مورد تعزیرات درجه  97مطابق ماده  صوحیح است. 1گزیگه  -85

 چنین ویژگی را ندارد.

 عکیه نر  صدور کدام ی  از نرادهای ذیل نیست؟رضایت محکوم -89

 ( خدمات عمومی رایگان4              ( نظارت الکترونیکی3              ( دوره مراقبت2         آزادی( نظام نیمه 1

ق.م.ا و خدمات  12ق.م.ا، نظارت الکترونیکی به موجب ماده  97در نظام نیمه آزادی به موجب ماده  صووحیح اسووت. 2گزیگه  -89

 ت.ق.م.ا رضایت محکوم شرط اس 14عمومی رایگان به موجب ماده 

ق.م.ا محکوم طی آن به انجام یک یا چند مورد از دسرتورهای مندرج در تعویق مراقبتی  13ی اسرت که به موجب ماده ادورهدوره مراقبت 

 گردد و رضایت محکوم شرط نیست. محکوم می
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 -ورت کگد و نخص ثالث بنیرد، وصف جگایت چیست؟  ینخص ثالث یرا به رو یدیگر یاگر کس -31

        یالف( عمد

   یب( شبه عمد

     محض  یج( خطا

 ید( در حکم شبه عمد

 
 

 نود؟ یجرم م تحققدر کدام ی  از جرایخ زیر، صر  وجود نبره، موجع عدم  -35

    الف( قذف 

    محصنه  یب( زنا

 محک آزمون آزمایشی 91سوال مطابقت با 
 نگرداری مرتکع تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نیست؟کدام ی  از موارد ذیل از نرایط صدور قکخ به  -32

 ( پیش بینی اصالح مرتکب4         ( فقدان سابقه کیفری موثر3          ( رضایت محکوم2         ( گذشت شاکی خصوصی1

تواند در میدر جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه ق.م.ا  12به موجب ماده  صوحیح اسوت. 5گزیگه  -32

صرررورت وجود شررررایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضرررایت وی در محدوده مکانی مشرررتص تحت نظارت 

نیز الزم است که  42بنابراین عالوه بر رضایت محکوم، شرایط تعویق مراقبتی در ماده  .سامانه)سیستم(های الکترونیکی قرار دهد

 ه است.در آنها گذشت شاکی خصوصی ذکر نشد

 

 آزمون آزمایشی 6مرحله  3گروه   81سوال مطابقت با 
صدور قکخ معافیت، قرار تعکیق اجرای مجازات، قکخ نظارت الکترونیکی و قرار تعویق صدور قکخ به ترتیع  -82

 در چه مواردی امکانپذیر است؟

 .1و  7یرات درجه تعز – 7تا  9تعزیرات درجه  -  1تا  9تعزیرات درجه  – 1تا  1( تعزیرات درجه  1

 .1تا  1تعزیرات درجه  – 7تا  9تعزیرات درجه  -  1تا  9تعزیرات درجه  – 1و  7( تعزیرات درجه 2

 .1تا  1تعزیرات درجه  – 1تا  9تعزیرات درجه  -  1تا  3تعزیرات درجه  – 1و  7( تعزیرات درجه 3

 .1و  7تعزیرات درجه  – 1تا  9ه تعزیرات درج -  1تا  3تعزیرات درجه  – 1تا  1( تعزیرات درجه 4

صحیح است یعنی صدور حکم  3ق.م.ا گزینه  42و  12، 41، 35به ترتیب به موجب مواد  )سخت( صوحیح اسوت. 9گزیگه  -

 – 1و  7معرافیرت، قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم نظارت الکترونیکی و قرار تعویق صررردور حکم به ترتیب صررررفاً  در تعزیرات درجه 

 امکانرذیر است. 1تا  1تعزیرات درجه  – 1تا  9تعزیرات درجه  - 1تا  3تعزیرات درجه 
 

 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   86سوال مطابقت با 
نخص غیر ایرانی در کشور نروژ مرتکع جعل آراء مراجع قضایی ایران نده و در هنان کشور محاکنه و مجازات  -85

 می نود. در ای  صورت نخص مرتکع:

 ( در ایران قابل محاکمه مجدد نیست.1

 ( به شرط حضور در ایران، در ایران قابل محاکمه مجدد است.2

 ایران قابل محاکمه مجدد است؛ بدون آنکه محکومیت سابق تاثیری در محکومیت جدید وی داشته باشد. ( در3

 ( در ایران قابل محاکمه مجدد است؛ اما دادگاه در تعیین مجازات، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.4

ق.م.ا است. در  9موضوع سوال )جعل آراق مراجع قضایی( مربوط به صالحیت واقعی موضوع ماده  صوحیح است. 1گزیگه  -85

صرالحیت واقعی اوالً هر چند شرتص مرتکب در خارج از کشور محاکمه شده باشد، در ایران قابل محاکمه مجدد است، اما دادگاه در 

 د. ثانیاً در این صالحیت حضور متهم شرط محاکمه نیست.تعیین مجازات تعزیری میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کن
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     یج( سرقت حد

 د( محاربه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مقابل میازه قرار  یقبک یبا هناهگگ« ب»که  یفرار از اتومبیک یبرا ی،وس از سوورقت از میازه جواهر فرونوو «الف» -32

 است؟ صحیح «ب»نود. کدام مورد در وصوص اقدام  یم یآن متوار راندنداده است. استااده و با 

     الف( معاونت در فرار است. 

 ب( مشارکت در سرقت است. 

     ج( معاونت در سرقت است. 

 باشد. ید( جرم نم

 یاتااق افتد، در کدام نرایط قتل عند (مثالً ورود صدمه به گیجگاه)اگر جگایت به عکت قساسیت زیاد موضع اصابت  -39

 نود؟  یثابت م

ات اثب یزو توجه او ن یموضرع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاه یتبه علت حسراسر یالف( اقدام مرتکب معموالً کشرنده نباشرد، ول

 نگردد.

 واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد. یهعل یخاص مجن یتوضع یلو به دل یو مکان یخاص زمان یتبه علت وضع یتب( جنا

 و توجه مرتکب اثبات گردد. یغالبا شناخته شده نباشد و آگاه یب،موضع آس یادز یتج( حساس

 وجه باشد.واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و مت یهعل یخاص مجن یتبه علت وضع یتد( جنا

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   91سوال مطابقت با 
در ککیه جرائخ قدی، به صر  قدوث نبره و بدون نیاز به تحصیل دلیل، قسع مورد جرم یا نر  مذکور ثابت  -31

 نود به جز: ننی

 ، قذف، محاربه، سرقتزنا با محارم نسبی( 2 االرضیف، قذف، محاربه و افساد زنا با محارم نسبی( 1

 االرض، محاربه، افساد فی با محارم نسبیزنا ( سرقت، 4  ، قذف، محاربه، سرقتاالرضیف( افساد 3

االرض، سرقت و قذف، به محاربه، افساد فی یاسرتثنادر جرائم موجب حد بهق.م.ا  121مطابق ماده  صوحیح اسوت. 9گزیگه  -31

 .شودصرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی
 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   99سوال مطابقت با 
 نود؟در کدامی  از موارد ذیل به صر  قدوث نبره و بدون نیاز به تحصیل دلیل، قد ساقط می -33

 االرض( افساد فی4            ( زنای محصنه3                  ( قذف2    ( سرقت حدی1

االرض، سرقت و به استثگای محاربه، افساد فی حددر جرائم موجب ق.م.ا  121مطابق ماده  صحیح است. 9گزیگه  -33

به همین دلیل  .شودبه صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی قذ ،

 نادرست است. 4و  2، 1های گزینه
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 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   95سوال مطابقت با 
به عکت  "ب"وارد می کگد و نخص  "ب"عنداً و بدون قصد قتل، ضربه ای را به نکخ نخص  "الف"نخص  -31

 د. در ای  قالت جگایت ارتکابی نخص الف از چه نو  است؟نومیقساسیت زیاد موضع، کشته 

 تقصیر، قتل شبه عمدی است.به دلیل ارتکاب ( 1

 به دلیل عدم قصد نتیجه، قتل خطای محض است.( 2

در صرورتی که حسراسریت موضرع غالباً شناخته شده نباشد،  و به شرط آنکه آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده ( 3

 بودن عمل اثبات شود، قتل عمدی است و در غیر این صورت قتل شبه عمدی است.

اسیت موضع غالباً شناخته شده نباشد، قتل عمدی است مگر آنکه عدم آگاهی و توجه مرتکب به در صرورتی که حس( 4

 نوعاً کشنده بودن عمل اثبات شود که در این صورت قتل شبه عمدی است.

ق.م.ا می شود زیرا مطابق این بند یکی از  252اوالً این نوع قتل مشمول بند ب ماده  صحیح است. )سخت( 9گزیگه  -31

گردد، هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می "دیق جنایت عمدی این است که مصا

هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن 

ق.م.ا در جنایت موضوع بند ب آگاهی و توجه  252ماده  1درست هستند. ثانیاً به موجب تبصره نا 2و  1پس گزینه های  ".شودمی

مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل باید اثبات شود که در این مورد اصل بر آگاهی و توجه است مگر آنکه جنایت به دلیل حساسیت 

در بند)ب( عدم آگاهی "کب است در واقع به موجب این تبصره زیاد موضوع باشد که در این صورت اصل بر عدم آگاهی و توجه مرت

و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد 

و  هیو قساسیت زیاد موضع آسیع نیز غالبًا نگاوته نده نباند که در ای  صورت آگاموضع آسیب، واقع شده باشد 
 نیز نادرست است. 4بنابراین گزینه ود. شو در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی توجه مرتکع باید اثبات نود

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   86سوال مطابقت با 
دهد، میی را عنداً در مکانی بسیار سرد مورد ضرب و نتخ قرار اساله 71قنید بدون دارا بودن قصود قتل، نخص  -85

 گردد، در ای  قالت، عنل قنید:که به جرت وضعیت واص مکانی و اوضا  و اقوال مضروب، موجع فوت وی می

 ( قتل غیرعمدی است، هر چند علم مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل اثبات گردد.1

 اهمیتی ندارد.( قتل عمدی است، و اثبات یا عدم اثبات آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل، 2

 ( قتل عمدی است، مشروط به آنکه آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل اثبات گردد.3

 ( قتل عمدی است، مگر آنکه عدم آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل اثبات گردد.4

شود زیرا عمل مرتکب با توجه به این قتل، عمدی محسوب می 252با توجه به بند پ ماده  صحیح است. 9گزیگه  -85

وضعیت خاص مکانی و همچنین وضعیت خاص شتص مضروب، نسبت به وی نوعاً کشنده بوده است. از سوی دیگر مطابق 

علیه ، موجب جنایت واقع شده یا باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌماده مزبور در بند پ،  2تبصره 

بنابراین در این بند اصل بر عدم آگاهی  .شودد ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشونظیر آن می

 باشد.مرتکب می

 

 آزمون آزمایشی 69مرحله  6گروه   91سوال مطابقت با 
عید سمحنود بدون آنکه قصد قتل دانته باند عنداً بر سر سعید که ی  بیناری قکبی است فریاد می زند و  -32

فوت می نناید. مطابق نظر وزنکی قانونی ای  عنل نسبت به افراد عادی موجع قتل ننی نود ولی نسبت به سعید 

 نده است در ای  قالت عنل محنود:به دلیل بیناری، نوعاً موجع قتل می

 ( قتل عمدی محسوب می شود.1

 ( به دلیل غیر مادی بودن رفتار، قتل عمدی محسوب نمی شود.2

 عمدی محسوب می شود مشروط به آنکه آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل اثبات شود. ( قتل3

 ( قتل عمدی محسوب می شود مگر آنکه عدم آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده بودن عمل اثبات شود.4
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 ؟است یبا انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرم ی،لتدو یبا نیروها یمردم به درگیر حری ت -31

 ید( جرم نظام   یج( در صورت موثر بودن، جرم عموم           یاسیب( جرم س   یالف( جرم عموم

فروند. ای  اقدام، قایز  یم« ن»را به عگوان مال متعکق به وود، به نخص  «ب»متعکق به  یسواوتنان مسکون «الف» -31

 است؟ زیر یجزای عگوانکدام 

 د( معامله معارض، فقط     یرو انتقال مال غ یج( کاهبردار      فقط  یر،ب( انتقال مال غ فقط  ،کالهبرداریالف( 

 

ق.م.ا است. زیرا به موجب این بند  252این نوع جنایت مشمول بند پ ماده  صحیح است. )آسان( 9گزیگه  -32

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد  "

ت بیماری، ضعف، پیری یا علیه، به علشود لکن درخصوص مجنیٌمتعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی

ه شود مشروط بر آنکهر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می

از مصادیق جنایت عمدی  ".علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشدمرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ

ماده  مزبور در این مورد اگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و اصل بر عدم آگاهی  2ره است. از سوی دیگر مطابق تبص

در بند)پ( باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعًا نسبت به "و توجه وی است. زیرا این تبصره مقرر می دارد: 

ت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت شود ثابت گردد و درصورعلیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میمجنیٌ

اعمال غیر مادی هم مثل اعمال مادی است  921باید گفت که مطابق ماده  2از سوی دیگر در مورد گزینه  ".شودنمی

هرگاه کسی به روی شتصی و می تواند موجب جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خطای محض شود. به موجب این ماده 

گردد مانند فریاد ا به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میسالح بکشد یا حیوانی مانند سگ ر

کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شتص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع 

 .شودجنایات به قصاص یا دیه محکوم می

 

 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   89و  88سوال مطابقت با 
اجاره می دهد. در صورتی که فرناد نیز از ای  واقعه مطکع بوده سعید بدون اطال  باب ، مک  وی را به فرناد  -88

 و با عکخ به تعکق مال به غیر، اقدام به عقد اجاره ننوده، به چه مجازاتی محکوم می نود؟

 ( به مجازات معاونت در کالهبرداری محکوم می شود.1

 ( به مجازات کالهبرداری محکوم می شود.2

 ل، فرشاد به مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می شود.( به دلیل عدم انتقال عین ما3

 ( به دلیل عدم انتقال عین مال، فرشاد به مجازات معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می شود.4

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر  "قانون مجازات انتقال مال غیر : 1مطابق قسمت اول ماده  صوحیح است. 2گزیگه  -88

قانون عمومی  231و مطابق ماده  محسوووبکالهبرداربدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند  مگاعتاًیا  اسررت به نحوی از انحاق عیناً

الً بنابراین او ".بانوود معامکه عالخ به عدم مالکیت انتقال دهگده گیرنده که در قی و هنچگی  اسووت انتقال شررود.محکوم می

انتقال منافع نیز می تواند مشرررمول این ماده باشرررد و ثانیاً انتقال گیرنده نیز در صرررورت علم به عدم مالکیت انتقال دهنده، کالهبردار 

 محسوب می شود. به همین جهت سایر گزینه ها نادرست است.

عد دوباره به موجع سگد رسنی نوخص الف به موجع سگد رسنی مککی را به نخص ب فرووته و نش ماه ب -83

 هنان مک  را به نخص ن می فروند. عگوان عنل ارتکابی نخص الف چیست؟

 ( انتقال مال غیر4    ( کالهبرداری3 ( تحصیل مال از طریق نامشروع2 ( معامله معارض1

 سگد رسنی یا عادیقانون ثبت اسناد و امالک چنین اشعار دارد هر کس به موجب  117ماده  .صوحیح است 5گزیگه  -83

نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شتص یا اشتاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت 

 .سال محکوم خواهد شد 12تا  3معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از  به موجع سگد رسنی
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 نده است؟ یمرتکع چه جرم یا جراین «الف»نامد.  ی، او را زنازاده م«ب»با توهی  به نخص  «الف» -31

 یبد( قذف و نشر اکاذ  ج( قذف و افترا        ینب( توه   ینالف( قذف و توه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   99ل سوامطابقت با 
فرنواد به موجع سوگد رسنی وودرویی را به سعید فرووته و دو سال بعد دوباره به موجع سگد رسنی هنان  -33

 فروند. عگوان عنل ارتکابی فرناد چیست؟می وودرو را به محنود

 انتقال مال غیر( 4      ( معامله معارض3         ( کالهبرداری2      ( خیانت در امانت1

هر کس به موجب سند رسمی یا عادی "قانون ثبت  117مطابق ماده  صحیح است. )متوسط( 9گزیگه  -33

 نسبت به همان عین اعم از منقول یا غیر منقول( حقی به شتص یا اشتاص داده و بعدنسبت به عین یا منفعت مالی )

حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال  یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با

بنابراین زمانی که نسبت به یک مال معامالت متعددی صورت بگیرد، در تشتیص جرم معامله معارض  "خواهد شدمحکوم

والً اصیا انتقال مال غیر اصوالً می بایست به ماهیت سند دوم توجه نمود. اگر معامله دوم با سند رسمی صورت بگیرد 

 است چه معامله اول با سند عادی باشد و چه با سند رسمی. "معامله معارض"مشمول عنوان 
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نناید. او به کدام اترام قابل تعقیع  یرا که انتباهاً به قساب او در بان  واریز نده، بردانت م یکارمگد دولت، وجوه -37

 است؟ یکیار

 یاتهام یچد( ه      یاموال دولت یقانون یرج( تصرف غ     اختالسب(     نامشروع  یقمال از طر یلالف( تحص

 
 

 نود؟ یاطالق م یاز نظر قانونگذار، به چه کسان «دنن »ماروم  -38

 .یندتجاوز نما یا یتعد یاموال عموم یاناموس مردم  یامال  یابه جان  یسرد، به صورت دسته جمع یاگرم  سالحکه با  یکسان الف(

 قرار دهد. یدولت خارج یارشده را در اخت یطبقه بند اطالعات یا یماتکه اسناد و مدارک، مذاکرات، تصم یب( کسان

 شوند. یردستگ اسالمی یدولت جمهور یتکه در قلمرو حاکم یگانهمسلح ب نظامیانج( 

 را داشته باشند. اسالمی ینظام جمهور یکه قصد برانداز ییو گروه ها اشرارد( 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   95سوال مطابقت با 
نوخصی با توسل به وسایل متقکبانه در ی  سازمان دولتی استخدام می نود و سپس در قبال انجام کار، به  -31

 صورت ماهانه ققوق دریافت می دارد. در ای  صورت عنل نخص مرتکع تحت چه عگوانی قابل تعقیع است؟

 ( عمل شتص فاقد وصف مجرمانه است.4 ( اختالس3    ( کالهبرداری2      ( تحصیل مال از طریق نامشروع1

اوالً با توجه به اینکه بین توسرل به وسرایل متقلبانه و دریافت حقوق و مزایا رابطه مستقیم وجود  صوحیح اسوت. 5گزیگه  -31

ندارد؛ بنابراین عمل مشرمول کالهبرداری نیسرت. همچنین با توجه به اینکه شرتص مرتکب تصاحب اموال و وجوه سررده شده از 

. بنابراین همانگونه که آقای دکتر میرمحمد صادقی در کتاب طرف دولت نشرده، بنابراین عمل وی مشرمول اختالس نیز نمی باشد

 حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال و مالکیت( بیان نموده اند این مورد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

 

 آزمون آزمایشی 63مرحله  6گروه   89سوال مطابقت با 
 ننی باند؟ در وصوص جگایت بر میت کدام گزیگه صحیح -83

 ( قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری صرفاً در صورتی دیه ندارد که به وصیت او باشد.1

 ( در صورتی که مرتکب نتواند دیه جنایت بر میت را فوراً پرداخت کند به او مهلت مناسبی داده می شود.2

در موارد اسررتثنا که عاقله آن را پرداخت می ( در جنایت بر میت به صررورت خطای محض دیه بر عهده خود مرتکب اسررت مگر 3

 کند.

 ( در صورت مدیون بودن میت و در عین حال کفایت ترکه، دیه جنایت بر میت صرف امور خیریه می شود.4

دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد ق.م.ا مقرر می دارد:  721ماده  صحیح است. )متوسط( 9گزیگه  -83

بنابراین در هر حال دیه جنایت بر میت بر عهده خود مرتکب است  "ود.شخت مییا خطائی توسط خود مرتکب پردا

ق.م.ا فاقد اشکال است. این ماده  724به موجب ماده  1جواب است. گزینه  3و عاقله مسئول آن نیست. پس گزینه 

نیز به  2گزینه  ".ع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه نداردقط "بیان می دارد:

دیه جنایت بر میت حال  است مگر اینکه مرتکب  "ق.م.ا فاقد اشکال است. این ماده بیان می دارد: 729موجب ماده 

نیز به موجب تبصره  4گزینه ".شودفوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می نتواند

رسد بلکه متعلق به خود میت  دیه جنایت بر میت به ارث نمیاین تبصره ق.م.ا صحیح است زیرا مطابق  722ماده 

گردد و درغیر این صورت برای او است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می

 .شوددر امور خیر صرف می
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 نود؟  یم حسوبقاچاق کاال و ارز م یکدام ی  از تعاریف زیر، تعریف قانون -33

 دور و ممنوع الورود گردد.ممنوع الص یکاالها یاکه موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت  یالف( هر اقدام

 مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد. یقانون یفاتکه موجب نقض تشر یترک فعل یاب( هر فعل 

 یج( ورود و خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمرک

 یربط قانون یاز مرجع ذ یصدور کاال و ارز بدون اخذ مجوز قبل یاد( ورود 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   98سوال مطابقت با 
 صحیح است؟ قاچاق سازمان یافته و قاچاقچی قرفه ایکدامی  از گزیگه های ذیل به ترتیع در مورد تعریف  -38

( جرمی که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسریم کار توسرط گروه نسبتاً منسجم سه نفره یا بیشتر که برای ارتکاب 1

شتصی که بیش از  –م قاچاق، تشرکیل شرده یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است جر

 سه بار مرتکب قاچاق شده و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد.

یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش  ( ارتکاب جرم قاچاق توسرط شتصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده و ارزش کاال2

جرمی که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسریم کار توسرط گروه نسبتاً منسجم سه نفره یا  -از ده میلیون ریال باشرد

 بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل شده یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است.

مه ریزی و هدایت گروهی و تقسریم کار توسط گروه نسبتاً منسجم متشکل از بیش از سه نفر که برای ( جرمی که با برنا3

شتصی که سه  –ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل شده یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است 

 از ده میلیون ریال باشد. بار یا بیشتر مرتکب قاچاق شده و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش

( ارتکاب جرم قاچاق توسط شتصی که سه بار یا بیشتر مرتکب قاچاق شده و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش 4

جرمی که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسریم کار توسرط گروه نسبتاً منسجم متشکل از  -از ده میلیون ریال باشرد.

برای ارتکاب جرم قاچاق، تشرکیل شرده یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف بیش از سره نفر که 

 شده است.

، 54با اصالحات  52قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  1ماده  "ش"و  "س"مطابق بندهای  صحیح است. 5گزیگه  -38

 صحیح است. 1گزینه 
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او امضا کگد و ثن  معامکه را  یرا به جا یوود به عگوان فرونوگده، دفتر اسوگاد رسون یبا قضوور و معرف یاگر کسو -511

 ؟جرایخ زیر نده است ازدریافت نناید، مرتکع کدام ی  

 کالهبرداریو  یب( جعل سند رسم   کالهبرداریالف( استفاده از سند مجعول و 

 کالهبردارید(   کالهبرداریج( جعل و استفاده از سند مجعول و 

 
 

 ی کیفریدادرس آیین
 آید؟ یو توسط کدام وزن  به عنل م یچه نخص ینظر، به تقاضا تحدر مورد افراد ت یمعایگه وزنک -515

 یبستگان و یاپزشک منتتب شتص تحت نظر  -یو یکاز بستگان نزد یکی یاالف( شتص تحت نظر 

 دادستان  ییناز پزشکان به تع یکی -یو یکاز بستگان نزد یکی یاب( شتص تحت نظر 

  یپزشک مورد اعتماد ضابط دادگستر -شتص تحت نظر یاو  یج( ضابط دادگستر

 شده توسط دادستان  یینپزشک تع -د( فقط شتص تحت نظر

و دعوت طرفی  توسط دادگاه تجدیدنظر استان، در کدام  یدرجه نوش، تشوکیل جکسوه رسیدگ یدر جرایخ تعزیر -512

 است؟ ضروری ی  از موارد زیر

 حبس باشد جرم، یکه مجازات قانون یموارد یهالف( در کل

 است یمطلقا ضرور یت،احکام متضمن محکوم یهب( در کل

 باشد. ینقد یبه جزا یفریک یت، متضمن محکومج( حکم مورد اعتراض

 به حبس باشد. یفریک یتمتضمن محکوم ،د( حکم مورد اعتراض

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   81سوال مطابقت با 
نووخص الف که کارمگد وزارت اقتصوواد اسووت، عالناً عامداً با اسووتااده برگه ننایگدگی مجعول از طر  اداره  -82

 مخابرات و به قصد سوء استااده و تحصیل وجه از مردم، اقدام به أوذ وجوهی از مردم می نناید. در ای  قالت:

 رتکب، کالهبرداری ساده محسوب می شود.( عمل م1

 ( عمل مرتکب کالهبرداری مشدد محسوب می شود، هرچند شتص از سمت دولتی خود سوق استفاده نکرده باشد.2

( در صرورتی که مرتکب از سرمت خود سروق اسرتفاده نموده باشرد عمل وی کالهبرداری مشدد و در غیر این صورت کالهبرداری 3

 شود.ساده محسوب می

( در صرورتی که مرتکب از سرمت خود سروق اسرتفاده نموده باشرد عمل وی کالهبرداری مشرردد و در غیر این صورت 4

 تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می شود.

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشا  1مصادیق کالهبرداری مشدد در قسمت دوم ماده  صحیح است. 2گزیگه  -82

شررتص مرتکب برخالف واقع عنوان یا که در صررورت "یان شرده اسررت که این قسررمت از ماده اظهار می دارد: ب "و کالهبرداری

ها یا نهادهاى هاى دولت  یا شوراها یا شهردارىها و مؤسسات دولت  یا وابسته به دولت یا شرکتسمت مأموریت از طرف سازمان

 یا اینکه ى مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عموم  اتتاذ کردهچنین نیروهاگانه و همطور کل  قواى سرهانقالب  و به

جرم با اسرررتفاده از تبلیغ عامه از طریق وسرررایل ارتباط جمع  از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا 

ه هاى دولتى یا وابستو سازمانمرتکع از کارکگان دولت یا م سسات یا  انتشرار آگه  چاپ  یا خط  صورت گرفته باشد

چگی  نیروهاى مسکح و مجموری  به گانه و هخطور ککى از قواى سهها یا نرادهاى انقالبى و یا بهبه دولت یا نرردارى

تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولت  و پرداخت جزاق  2عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  ودمت عنومى باند

بنابراین مالحظه می شود که در مصداق سوم به صرف اینکه، شتص  ".شرودل مال  که اخذ کرده اسرت محکوم م نقدى معاد

کالهبردار، از کارمندان دولت یا مراجع ذکر شرده باشرد مشمول عنوان کالهبرداری مشدد می شود هر چند از سمت خود سوق 

 استفاده ننماید.
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 است؟ صحیحکدام ی  از موارد زیر در وصوص صدور قرار ترک تعقیع توسط دادسرا ، -519

 توسط دادستان ،یشاک یاز سو یبدر صورت درخواست ترک تعق یفرخواستقابل گذشت و قبل از صدور ک یمالف( در جرا

 خواست. یفرتوسط دادستان و قبل از صدور ک قابل گذشت، یرقابل گذشت و غ یمب( حسب مورد، در جرا

 یشاک یگذشت از سو اعالمدر صورت  یفرخواستقابل گذشت و قبل از صدور ک یمج( در جرا

 توسط بازپرس یدهد یانقابل گذشت و در صورت جبران خسارت ز یمد( در جرا

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با 
 جرایخ زیر در دادگاه تجدیدنظر، مستکزم تعیی  وقت و اقضار طرفی  نیست:رسیدگی به کدام ی  از  -517

 جرائم مستوجب مجازات قصاص( 2     جرائم مستوجب مجازات حدود( 1

 یک تا سهجرائم تعزیری درجه ( 4  جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس( 3

هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص »ق.آ.د.ک:  492ماده « ث»مطابق با بند صحیح است.  1گزیگه -517

و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه 

صدور دستور تعیین وقت  شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاق، دادگاه تجدیدنظر با

بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در گزینه های  .«رسیدگی، طرفین و اشتاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند

نکته قابل توجه اینکه، جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا  )الف(، )ب( و )ج( با صدور تعیین وقت و احضار طرفین است.

 در دیوان عالی کشور است. سه قابل فرجام

 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با 
 دروواست ترک تعقیع: -511

 پذیر است.( تا قبل از صدور کیفرخواست و تنها از سوی شاکی امکان1

 پذیر است.( تا قبل از صدور کیفرخواست از سوی شاکی و دادستان امکان2

 پذیر است.( تنها پس از صدور کیفرخواست و تنها از سوی شاکی امکان3

 پذیر است. امکان( تا قبل از ختم دادرسی و تنها از سوی شاکی 4

 باشد:شرایط صدور قرار ترک تعقیب به شرح ذیل می ق.ا.د.ک 75ماده مطابق  صحیح است. 5گزیگه   -511

 گذشت فقط در جرائم قابل -1

 سوی شاکی تنها ازدرخواست ترک تعقیب  -2

 درخواست ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست -3

 صدور قرار ترک تعقیب از سوی دادستان -4

تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سررال از تاریخ صرردور قرار ترک تعقیب زم به ذکر اسررت شرراکی میال

 درخواست کند. 

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 صدور قرار ترک تعقیع: -551

    گردد.( در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و توسط دادستان صادر می1

 گردد.( در جرایم قابل گذشت و توسط بازپرس صادر می2

     گردد.( در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و توسط بازپرس صادر می3

 گردد.( در جرایم قابل گذشت و توسط دادستان صادر می4

ند تا قبل از صدور توادر جرایم قابل گذشرت، شاکی میق.آ.د.ک:  75مطابق با ماده  صوحیح اسوت. )سواده( 1گزیگه  -551

تهم تواند تعقیب مجدد مکند. شاکی میکیفرخواسرت درخواسرت ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می

 سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. بار تا یک را فقط برای یک
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ی  استان، مرجع قل  یدو، واقع در قوزه قضوای یی  و دادگاه کیار یدر صوورت قدوث اوتال  بی  دادگاه کیار -511

 اوتال  کدام است؟

 هم عرض یک یفریب( دادگاه ک    کشور  یعال یوانالف( د

 کشور یعال یواند یصد( شعب تشت   نظر همان استان  یدج( دادگاه تجد

 
 

 

 نود؟ یصادر م یو در چه موارد ی، توسط کدام مرجع قضای یقرار رسیدگ -511

 کند. یم یدگیرس «یمبه طور مستق»آنگاه که به پرونده  -یک یفریالف( دادگاه ک

 دهد. یصتشت یدگیهر گاه پس از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رس -دو یا یک یفریب( حسب مورد دادگاه ک

 هد.د یصدادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشت یبتعق یموقوف یامنع  یهرگاه که به قرارها -یک یفریج( دادگاه ک

ا آن ر به نسرربت اعتراضو  شرردهدادسرررا اعتراض  یبتعق یموقوف یامنع  یکه به قرارها یوقت -دو یا یک یفرید( حسررب مورد دادگاه ک

 دهد. تشتیص موجه

 
 

 ؟تنیسبازورس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناقیه طرفی  ورونده قابل اعتراض  یدام ی  از قرار هاک  -511

          صالحیتب( عدم              یبالف( منع تعق

 ییخروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضا یتد( ممنوع     یبتعق یج( موقوف

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 اوتال  در صالقیت بی  دادگاه نظامی دو زمان جگ  اهواز با دادگاه نظامی ی  نیراز: در صورت -557

 نظر دادگاه نظامی دو زمان جنگ اهواز متبع است.( 2   نظر دادگاه نظامی یک شیراز متبع است.( 1

 حل اختالف با سازمان قضایی نیروهای مسلح است.( 4   حل اختالف با دیوان عالی کشور است.( 3

ق.آ.د.ک در خصوص اختالف در صالحیت در حوزه قضایی یک استان  121و  122مواد  صحیح است. )متوسط( 9گزیگه  -557

قانون  27ق.آ.د.ک و تبصره ماده  317اسرت. اما موضروع سروال، اختالف در صرالحیت در حوزه قضرایی دو استان است که مطابق با ماده 

های دو حوزه قضرایی از دو اسرتان باشد، مرجع حل اختالف دیوان صرالحیت بین دادگاهآیین دادرسری مدنی، در صرورتی که اختالف در 

 عالی کشور است. 

 

 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
، ای  دادگاه وس از تکنیل ی  رسوویدگی می نووود کیاری در مواردی که ورونده به طور مسووتقیخ در دادگاه -552

 تحقیقات:
 .می کند یرسیدگ ،قراربدون نیاز به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت  (1

 .کندقرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می (2

 می کند جلب به دادرسی، رسیدگیقرار با صدور و در غیر این صورت  صادر ( قرار منع یا موقوفی تعقیب3

پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادسرا و در غیر این صورت  صادر منع یا موقوفی تعقیب( قرار 4

 ارسال می کند.

یک  کیفری در مواردی که پرونده به طور مسرررتقیم در دادگاهاین قانون  313مطابق با ماده  صووحیح اسووت. 2گزیگه  -552

، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به پایان تحقیقات مقدماتید، پس از رسریدگی می شو

ر ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و دل تعقیب نباشد ، دادگاه حسب موردی دیگر متهم قابقانونمتهم وجود نداشته باشد و یا به جهات 

 .صادر می کند قرار رسیدگیغیر این صورت 
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 یرا از دادسرا یدر وصووص اترام حقیقاتانجام ت ،ی، با صودور قرار نیابت قضوایو انقالب ترران یعنوم یدادسورا -517

 نود. یبه بازدانت مترخ صادر م یمی  مگترج، قرار تاصاران یکگد و در دادسرا یدروواست م اصواران و انقالب یعنوم

به اعتراض مترخ  یمی  صادره و هنچگی  رسیدگجاظرار نظر در مورد قرار ت تککیف دادسوتان و دادگاه کدام نوررسوتان،

 نسبت به قرار مزبور را برعرده دارد؟

 دادگاه اصفهان -ب( دادستان تهران   دادگاه تهران  -الف( دادستان تهران

 دادگاه اصفهان -د( دادستان اصفهان   دادگاه تهران  -ج( دادستان اصفهان

 
 

تامی  وواسته صادره توسط  قرار یاز اجرا یبه اعتراض نوخص ثالث نسوبت به توقیف اموال نان یمرجع رسویدگ -518

 کگد؟ می یطبق کدام قانون یا مقررات رسیدگ و، کدام است بازورس

 یاحکام مدن یطبق مقررات اجرا -دو یفریب( دادگاه ک   یفریاحکام ک یطبق مقررات اجرا -دو یفریالف( دادگاه ک

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   669سوال مطابقت با 
 قرار نظارت قضایی صادره از طر  بازورس: -553

 غیر قابل اعتراض است.( 1

 قطعی و غیر قابل اعتراض است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شودولی  ( ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است2

روز، قابل  بیستچنانچه این قرار توسرط دادگاه صرادر شرود، ظرف  و( ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صرالح اسرت 3

 باشد.اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می

چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض  و( ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است 4

 باشد.در دادگاه تجدیدنظر استان می

ظرف ده روز قابل اعتراض در  نظارت قضاییقرارهای ق.آ.د.ک.  247ماده  2مطابق با تبصرره  است. حیحصو 1گزیگه  -553

 باشد.چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می ودادگاه صالح است 

 

 

 

 آزمایشیآزمون  8مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با  
 ؟ی  از قرارهای زیر قابل اعتراض نیستگدکدام -512

 قرار جلب به دادرسی( 4    قرار تشدید تأمین کیفری( 3 قرار تأمین خواسته (2      قرار اناطه (1

 -موارد زیر قابل اعتراض است: الف ق.آ.د.ک قرارهای بازپرس در 272مطابق با ماده  (متوسط) صحیح است. 1گزیگه  -512

رار تأمین ق -و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ قرار بازداشت موقت، ابقاق -ه به تقاضای شاکی بمنع و موقوفی تعقیب و اناط قرار

 خواسته به تقاضای متهم. بنابراین، قرار جلب به دادرسی غیر قابل اعتراض است.

 

 
 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 5مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 اجرای نیابت قضایی، قرار تجمی  صادره مگتری به بازدانت مترخ نود:هرگاه در  -552

    یید دادستان ندارد. أ( قرار مذکور نیاز به ت1

 شود. ( پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می2

 شود. ( پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل معطی نیابت ارسال می3

 شود.ایی محل اجرای نیابت ارسال میضظهارنظر نزد رئیس حوزه ق( پرونده جهت ا4

)ماده  به رغم اینکه مطابق با مقررات راجع به قرارهای تأمین کیفری ق.ا.د.ک 121ماده به استناد  صحیح است. 2گزیگه  -552
هرگاه در اجرای نیابت قضایی،  121ماده  یید دادستان است ولی مطابقأاین قانون(، تنها قرار بازداشت موقت نیازمند اظهارنظر و ت 242

 شود.قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می
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 یفریاحکام ک یطبق مقررات اجرا -ید( دادگاه حقوق   یاحکام مدن یطبق مقررات اجرا -یج( دادگاه حقوق

 
 

 است؟ یزیر الزام یکدام ی  از مراجع قانون ی، برا یتشکیل جکسه مقدمات -513

 یک یفریک یدادگاه هاالف( فقط 

 و دو یک یفریک یب( فقط دادگاه ها

 یو نظام یفریک یدادگاه ها یهج( کل

 یدر موارد تعدد قاض انقالب یو دادگاه ها یک ینظام یدادگاه ها ،یک یفریدادگاه ک 4

چه ، عکیه محکومبه دروواست  ی، وس از رسیدگکشور ینوعبه دیوان عال ،یدروصووص دروواسوت اعاده دادرسو -551

 دهد؟ یانجام م یاقدام

 کند یم ضنق یارا ابرام  یدادگاه صادر کننده حکم قطع یالف( را

 کند یقرار رد صادر م یا یزرا تجو یب( حسب مورد درخواست اعاده دادرس

 هبپرونده را  ،صالحیتقواعد  ضاحراز نق صورتکند و در  یم یدگی، رس یدادگاه صادر کننده حکم قطع یتحالج( فقط در خصوص ص

 دارد. یارسال م صالح دادگاه

 ایارسررال و  یوانو اعاده پرونده به د صو به دادگاه مزبور جهت رفع نق یینرا تع یدادگاه صررادرکننده حکم قطع یقاتتحق صد( موارد نق

 کند یرا ابرام م صادره حکم ینکها

د گیر یصورت م یکارت ویژه ضابطان دادگستر که توسوط ضوابط فاقد یو اقدامات تحقیقات یاعتبار و ضونانت اجرا -555

 کدام است؟

 است. یسال انفصال از خدمات دولت یکبه سه ماه تا  یتاعتبار است و موجب محکوم یب یالف( ممنوع از نظر قانون

 است یسال انفصال از خدمات دولت یکبه سه ماه تا  یتب( فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محکوم

 را در بر دارد. یمجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولت یکنل معتبر است ، یقانونج( از نظر 

 تا شش ماه است. یکبه حبس از  یتاعتبار است و موجب محکوم یب ید( ممنوع و از نظر قانون

 
 را در یسکع قق هنراه دانت  وکیل و هنچگی  عدم تاریخ ای  قق به مترخ ، چه آثار ،یمقدمات حقیقاتدرمرقکه ت -552

 دارد؟ بر

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   663سوال مطابقت با 
 به اعتراض انخاص ثالث نسبت به توقیف اموال نانی از اجرای قرار تجمی  وواسته: -559

 شود.( در دادسرا و مطابق مقررات اجرای احکام کیفری رسیدگی می1

 شود.ت اجرای احکام کیفری رسیدگی میدر دادگاه کیفری و مطابق مقررا( 2

 شود.در دادگاه کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می( 3

 شود.در دادگاه حقوقی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می( 4

نسبت به توقیف  دادگاه حقوقی به اعتراض اشتاص ثالث»دارد:ق.ا.د.ک مقرر می 111ماده  صوحیح اسوت. 1گزیگه  -559

 «کند.اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می

 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود. 147و  141در این خصوص به ماده 

 
 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 3مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 از سوی بازورس: قق هنراه دانت  وکیل به مترخ  خیعدم تار -557

 ( موجب مجازات انتظامی درجه سه است.2              شود.اعتباری تحقیقات می( موجب بی1

 است.سه تا هشت ( موجب مجازات انتظامی درجه 4              ( موجب مجازات انتظامی درجه هشت است.3

سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم ق.ا.د.ک  152ماده  1مطابق تبصره  صحیح است. 2گزیگه  -557

 است. موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه به ترتیب
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 را در بر دارد. ییدرجه چهار مقام قضا یانجام شده و مجازات انتظام یقاتتحق یاعتبار یب یب،الف( به ترت

 است یرفتهصورت پذ یلاست که بدون حضور وک یقیتحق یاعتبار یب( فقط منجر به ب

 است. ییدرجه هشت و سه مقام قضا ی، موجب مجازات انتظامیبج( به ترت

 شود. یرا سبب م یمقدمات یقاتکل تحق یاعتبار ید( فقط ب

به دروواست  یچگد روز اسووت و مرجع رسوویدگ یکیار ینسوبت به اقکام غیاب ی، مرکت واوواهقسوع نو  ابال  -559

 ، کدام دادگاه است؟یواوواه

 نظر استان  یددادگاه تجد -غالاب یخروز از تار 12:  یغ قانونالاب -عالاط یخروز از تار 22:  یغ واقعالالف(  اب

 نظر استان  یددادگاه تجد -عالاط یخروز از تار 22:  یغ قانونالاب -غالاب یخروز از تار 12:  یواقعغ الب(  اب

   یابیدادگاه صادر کننده حکم غ -عالاط یخروز از تار 22:  یغ قانونالاب -غالاب یخروز از تار 22:  یغ واقعالج(  اب

   یابیدادگاه صادر کننده حکم غ -عالاط یخروز از تار 12:  یغ قانونالاب -غ الاب یخروز از تار 12:  یغ واقعالد(  اب
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 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 وس از صدور کیاروواست و ارسال آن به دادگاه، در صورتی که دادگاه مورد را از موارد مگع تعقیع تشخیص دهد: -551

   .کندمی اتتاذ تصمیم و دعوت از طرفین دعوا،  تعیین وقت رسیدگی اب (1

 .کندمی اتتاذ تصمیم  بدون تعیین وقت رسیدگی (2

   پرونده را به منظور صدور قرار منع تعقیب به دادسرا عودت می دهد.( 3

 «.3»و « 2»گزینه های ( 4

، دادگاه با تعیین وقت ق.آ.د.ک(  341( و )  342در غیر موارد مذکور در مواد )  ق.آ.د.ک 342ده مطابق با ما صحیح است. 2گزیگه  -551

بدون هرگاه پرونده با کیفرخواسرت به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است این قانون  341، رسریدگی می نماید. مطابق با ماده رسریدگی

موارد منع یا موقوفی ه خود را صرالح به رسیدگی نداند یا مورد را از ماه، پرونده را بررسری و چنانچ حداکثر ظرف یک تعیین وقت رسریدگی

 تشتیص دهد، حسب مورد، اتتاذ تصمیم کند. تعقیب

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   661و  611سوال مطابقت با 
 :رای غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت مترخ -512

 و رایی که در این مرحله صادر می شود قطعی است. قابل واخواهی در همان دادگاه است( 1

 قابل واخواهی در همان دادگاه است و رایی که در این مرحله صادر می شود قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.( 2

 قطعی و غیر قابل واخواهی است.( 3

ه صادر می شود قابل تجدیدنظر در دادگاه قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای نتستین است و رایی که در این مرحل( 4

 تجدیدنظر استان است.

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر اسررتان بر ق.آ.د.ک:  411مطابق با ماده  صوحیح اسوت. )متوسط( 5گزیگه  -512

ا الیحه دفاعیه یمحکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نتستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و 

اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و 

 رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می شود، قطعی است.

 اجرای قکخ غیابی:  -551
 محکوم علیه و انقضاق مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام است.منوط به ابالغ واقعی حکم به ( 1

 با ابالغ اعم از قانونی و واقعی حکم به محکوم علیه است. (2

 بدون ابالغ به محکوم علیه و با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود. ( 3

 مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام است.با ابالغ اعم از قانونی و واقعی حکم به محکوم علیه و انقضاق ( 4

اجرای حکم غیابی منوط به ابالغ واقعی آن به محکوم علیه نیست، بلکه با ابالغ  صوحیح است. )سخت( 1گزیگه  -551

قانونی و انقضراق مهلت های مورد اشراره نیز، حکم قابل اجراسرت. محکوم علیه غایب می تواند ضرمن اجراق نیز از آن واخواهی 

ها واهی سرری نشده باشد )خالقی/نکتهماید، مشروط بر اینکه ابالغ واقعی نبوده باشد و از تاریخ اطالع او از حکم هم، مهلت واخن

 ق.آ.د.ک. 452و  421(. همچنین رجوع کنید به مواد 1353/325در قانون آیین دادرسی کیفری/
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، بگا به دروواسووت و الزم بانوود، به ترتیع یبه مگظور قاظ نظخ و امگیت عنوم یکوه اقاله ورونده کیار یدرموارد -551

 وذیرد؟ ی، اقاله صورت مو یا مقامات زیر مراجعتجویز کدام ی  از 

 مبدا  ییحوزه قضا ییسر -نظر استان یدب( شعبه اول دادگاه تجد   مبدا  ییحوزه قضا ییسر -کشور یعال یوانالف( د

 دادستان کل کشور  یا ییهقوه قضا ییسر -کشور یعال یواند( د دادستان محل وقوع جرم  -نظر استان یدج( شعبه اول دادگاه تجد

 

 آزمایشیآزمون  61مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
  رای غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان: -557

 قطعی و غیرقابل واخواهی است. (1

 د قابل فرجام است.شومیقابل واخواهی است و رایی که در مرحله واخواهی صادر ( 2

 د قطعی است.شومیقابل واخواهی است و رایی که در مرحله واخواهی صادر ( 3

شود قابل تجدیدنظر در دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای مرحله رایی که در مرحله واخواهی صادر میقابل واخواهی اسرت و ( 4

 واخواهی است.

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و ق.آ.د.ک:  411مطابق با ماده صحیح: گزیگه ن.  گزیگه -557

احل دادرسی نتستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر یا وکیل او در هیچ یک از مر

رأیی که در این مرحله صادر استان ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. 

 .می شود، قطعی است

 

 

 آزمون آزمایشی 8مرحله  6گروه   665سوال مطابقت با 
 :سازمان قضایی نیروهای مسکحجرائخ در صالقیت در به مگظور قاظ نظخ و امگیت عنومی  اقاله ورونده -551

 شود.انجام می سازمان قضایی نیروهای مسلحرأساً توسط رییس  (1

 شود.به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می (2

 شود.انجام می دیوان عالی کشور ( بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز3

 شود.انجام می و تجویز دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلحرییس ( بنا به پیشنهاد 4

باید توجه نمود که احاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در غیر از جرائم  )آسان( صحیح است. 5گزیگه  -551

مسلح، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور انجام  در صالحیت سازمان قضایی نیروهای

تواند رأساً به منظور حفظ نظم و امنیت شود. ولی در جرائم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان میمی

 ق.آ.د.ک و تبصره آن(. 422یی دیگر احاله کند )ر.ک. ماده عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضا

 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   669سوال مطابقت با 
 اقاله ورونده از قوزه قضایی ی  استان به قوزه قضایی استان دیگر: -553

 .موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیردو  درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأبه ( 1

 .موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیردو  مبدأ رییس کل دادگستری استاندرخواست به ( 2

 .موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیردو  درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأبه ( 3

 .صورت می گیردموافقت دیوان عالی کشور و  مبدأ دادستان حوزه قضایی مرکز استاندرخواست به ( 4

در هر مرحله از رسیدگی کیفری ، احاله پرونده از یک حوزه ق.آ.د.ک:  411مطابق با ماده  صحیح است. 5گزیگه  -553

قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول 

قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشتاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه 

در مورد جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست مطابق با تبصره این ماده:  می گیرد.

 ایی نیروهای مسلح انجام می شود.دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قض
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 یکایل بازدانت نده است، در هنان روز بعد از اتنام وقت ادار یبا صدور قرار کاالت ، به عکت عجز از معرف یمترن -551

 است؟ صحیحکگد، کدام مورد  یکاالت از مترخ را م یتقاضا ،ه سگد مثبت مالئتئبا ارا وینگایان آاز  ییک

 .کفالت است یآن و صدور قرار قبول یرشمکلف به پذ ،یقانون یطدر صورت وجود شرا یککش یقاض یاالف( مرجع صادر کننده قرار 

 شود. یروز بعد موکول م یبه اول وقت ادار ،یصدور قرار قبول یاناًتقاضا و اح یبررس ،یب( با توجه به اتمام وقت ادار

 تقاضا است. یرشپذ یبرا یفاقد مجوز قانون یککش یقاض ،به پرونده متهم یج( به علت عدم دسترس

 منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است. ،یککش یقاض یمذکور از سو یتقاضا یرشد( پذ

 
 

 ؟نیست یکیار یها در دادگاه یکدام ی  از موارد زیر از موجبات نرو  به رسیدگ -551

 دادستان یشفاه یب( ادعا   صادره توسط دادگاه  یالف( قرار جلب به دادرس

 دادستان یفرخواستد( ک   صادره توسط بازپرس  یج(  قرار جلب به دادرس

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با 
 چگانچه مترخ وارن از وقت اداری کایل یا وثیقه معرفی نناید: -511

 قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.( بازپرس یا 1

 تواند نسبت به پذیرش آن اقدام نماید.( تنها بازپرس می2

 ( در صورت وجود شرایط قانونی، بازپرس یا قاضی کشیک متتار به پذیرش آن هستند.3

 ( در صورت وجود شرایط قانونی، بازپرس یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.4

هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از ق.ا.د.ک  221مطابق با تبصره ماده  ست.صحیح ا 1گزیگه  -511

 ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.در صورت وجود شرایط قانونیوقت اداری باشد، 
 

 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با 
سیستخ وقدت قاضی رسیدگی می کگد با کدام ی  از موارد زیر نورو  به رسیدگی در دادگاه انقالب در مواردی که با  -517

 به عنل می آید:

 قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه( 2      کیفرخواست دادستان.( 1

 هر سه مورد.( 4    ادعای شفاهی دادستان در دادگاه( 3

 :زیر شروع به رسیدگی می کنند دادگاه های کیفری در مواردق.آ.د.ک:  339مطابق با ماده  صحیح است. 1گزیگه  -517

 312. با توجه به ماده ادعای شفاهی دادستان در دادگاه -قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ -کیفرخواست دادستان ب -الف

 ، دادگاه کیفری دو می باشد. از طرف دیگر قواعد و مقررات دادگاه کیفری دو339این قانون، منظور از از دادگاه کیفری در ماده 

 بر دادگاه انقالب در مواردی که با سیستم وحدت قاضی رسیدگی می کند، حاکم است.

 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 رسیدگی غیابی در دادگاه کیاری ی : -551

 امکان پذیر نمی باشد. (1

 به عمل می آید.در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ملی یا محلی و آگهی آن  قرار رسیدگی غیابیبا صدور  (2

 به عمل می آید. قرار رسیدگی غیابیبا صدور ( 3

 رسیدگی غیابی به عمل می آید. قراربا ابالغ واقعی احضاریه به متهم و عدم حضور وی و وکیل او، بدون نیاز به صدور ( 4

بتواهد رسیدگی غیابی کیفری یک در هر مورد که دادگاه ق.آ.د.ک  354ماده  1مطابق با تبصره  صحیح است. 2گزیگه  -551

و نتیجه عدم حضور قید و  دادرسی در این قرار ، موضوع اتهام و وقت -2. از قبل قرار رسریدگی غیابی صادر کند -1: کند ، باید

فاصله بین تاریخ آخرین  -3 مراتب دو نوبت به فاصرله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ملی یا محلی آگهی می شود.

 .نباید کمتر از یک ماه باشد دادرسیآگهی و وقت 
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 نود؟ یمصادر  یدر کدام ی  از جرایخ و با وجود چه نرایط تحقیقاتقرار توقف  -557

 نشود. یردستگ ییرغم شناسا یعل ،سال از وقوع جرم دومرتکب جرم پس از گذشت  -درجه چهار تا هشت یریتعز یمالف( جرا

 سال از وقوع جرم معلوم نشود. دومرتکب جرم پس از گذشت  -درجه چهار تا هشت یریتعز یمب( جرا

 معلوم نشود. ،یبمرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعق -درجه چهار تا هشت یریتعز یمج( جرا

 معلوم نشود. ،یبسال از شروع به تعق دومرتکب جرم پس از گذشت  -یریتعز یمجرا یهد( کل

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 نود:قرار توقف تحقیقات توسط چه مقامی و با چه نرایطی صادر می -552

در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم  -( توسط دادستان1

 معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد.

در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم  -( توسرط بازپرس2

 .با موافقت دادستانو  ود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذردمعلوم نش

 تنها در صورت موافقت دادستان. -( توسط بازپرس3

در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم  -( توسرط بازپرس4

 به موافقت دادستان.بدون نیاز  معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد

 ق.ا.د.ک 124ماده  مستند به صحیح است. 2گزیگه  -552

شود، قرار توقف تحقیقات نیز توسط بازپرس و با موافقت دادستان صادر گونه که تحقیقات توسرط بازپرس انجام میهمان 

 تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.شاکی می شود.می

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با 
 :قرار توقف تحقیقات -511

 صادرمی گردد و از طرف شاکی قابل اعتراض است. ، هفت و هشتدر جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، ششتنها ( 1

 صادر می گردد و از طرف شاکی قابل اعتراض است. ، هفت و هشتدر جرایم تعزیری درجه ششتنها ( 2

 صادر می گردد و غیر قابل اعتراض است. ، هفت و هشت( در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش3

 صادر می گردد و از طرف شاکی قابل اعتراض است. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشتتنها ( 4

در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شرش، هفت و هشت، ق.آ.د.ک:  124 مطابق با ماده صوحیح اسوت. )ساده( 5 گزیگه -511

هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم معلوم نشررود و دو سررال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادسررتان ، قرار توقف تحقیقات 

 تواند ظرف مهلتشرود. شاکی میبه شراکی ابالغ میصرادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شراکی دارد، 

 . توجه نمایید که این قرار چنانچه توسط دادگاه صادر گردد نیازی به تایید دادستان ندارد.اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند

 

 آزمون آزمایشی 61مرحله  6گروه   615سوال مطابقت با 
 تی که قداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی سه سال قبس باند:قداکثر مدت بازدانت موقت در صور -511

 است. سالدر جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک( 1

 است. حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم( 2

 است. یر جرایم یک ماه( این قانون دو ماه و در سا322در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )( 3

 سال است.و در سایر جرایم یک  سال ( این قانون دو322در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )( 4
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 چقدر است؟ ،قداکثر زمان بازدانت مترخ در جرایخ مستوجع سکع قیات -558

 ، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت سال دوالف( 

 به بازداشت یمنته یقرار ها یرسا یا، اعم از قرار بازداشت موقت و سال دوب( 

 به بازداشت  یمنته یقرار ها یرسا یا، اعم از قرار بازداشت موقت و سال یکج( 

 به بازداشت  یمنته یقرار ها یرسال در سا یک، در صورت قرار بازداشت موقت و سال سهد( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگاه در  -1ق.آ.د.ک. دو موعد زمانی برای بازداشت موقت پیش بینی گردیده است:  242مطابق با ماده صحیح است.  5گزیگه -511

( این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، 322جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تتفیف قرار تأمین است. 

مدت بازداشت متهم  -2شود. علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاق و مراتب به متهم ابالغ میاگر 

نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت 

با توجه به اینکه حداقل مجازات جرم ارتکابی بیش از یک و دو  کند.سال تجاوز نمیدر سایر جرایم از یکبازداشت موقت از دو سال و 

 باشد.می 1سال است لذا گزینه صحیح گزینه 

 

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 نصاب قداکثر مدت بازدانت )ی  ماه و دو ماه(: -551

 گیرد.شامل قرار بازداشت موقت بوده و مجموعه قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه را در بر می( 1

دادسرا و دادگاه شامل قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت بوده و مجموعه قرارهای صادره در ( 2

 گیرد.را در بر می

 باشد.شامل قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت در دادسرا می( 3

 باشد.تنها شامل قرار بازداشت موقت در دادسرا می( 4

)پ( و )ت( ماده  هرگاه در جرائم موضروع بندهای )الف(، )ب(،ق.آ.د.ک.  242مطابق با ماده  است. صوحیح 2گزیگه  -551

، متهم در بازداشرررت بماند و پرونده اتهامی او به علت صررردور قرار تأمینتا دو ماه و در سررایر جرائم تا یک ماه  قانون ( این322)

این ماده:  1بعالوه، مطابق با تبصره  منتهی به تصرمیم نهائی در دادسررا نشرود، بازپرس مکلف به فک یا تتفیف قرار تأمین است.

حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نصاب 

 شود.نیز شامل می
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 تجویز نده است؟  ینظام یدر دادگاه ها یتابعیت وارج یقضور وکیل دارا ،در کدامی  از موارد زیر -553

 استان یبا موافقت دادستان نظام یو خارج یداخل یتامن یهعل یعمد یمجرا یبه استثنا، موارد یهالف( در کل

 مسلح یها یرون ییسازمان قضا ییس، با موافقت رموارد یهب( درکل

 ینظام یدادگاهها یتحالاز موارد مشمول ص کدام یچج( در ه

 شده باشد. یحموضوع تصر ینبه ا ،یالملل ینکه در تعهدات ب ید( در صورت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون آزمایشی 9مرحله  6گروه   665سوال مطابقت با 
  :می توانگد برای دفا  در دادگاه نظامی قاضر نوند در چه صورتی وکالی دارای تابعیت وارجی -551

 در هیچ صورتی نمی توانند. (1

 .سازمان قضائی نیروهای مسلح در صورت تایید رییس (2

 است. سازمان قضائی نیروهای مسلح قابل تفویض به رییسقوه قضاییه که  در صورت تایید رییس( 3

 .در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشدتنها در صورتی که ( 4

( وکالی دارای تابعیت خارجی نمی توانند 21/27/1353)الحاقی ق.آ.د.ک 121ماده مطابق با  صووحیح اسووت. 1گزیگه  -551

 . ، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشدشوندع در دادگاه نظامی حاضر برای دفا

 

 آزمون آزمایشی 11مرحله  6گروه   661سوال مطابقت با 
 وکالی دارای تابعیت وارجی: -557

 .دشنمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده با( 1

 .دنمورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشدر مواردی که نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر ( 2

 .می توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوندبه شرط معامله متقابل ( 3

 .می توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند( 4

توانند وکالی دارای تابعیت خارجی نمی : (21/27/1353ر)الحاقی  ق.آ.د.ک 121 مطابق با ماده است.صحیح  5گزیگه  -557

ق با . همچنین، مطابدر تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشدبرای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه 

واردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سری و به کلی سری است در جرائم علیه امنیت کشور یا در ماین قانون:  129ماده 

و رسیدگی به آنها در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی 

 .باشد، انتتاب می نمایند مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلحدادگستری که 
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، در موارد لزوم ورداوت دیه تعقیع نود یبه صدور قرار مگع یا موقوف چگانچه اترام وارده به مترخ در دادسورا مگجر -521

 گیرد؟صورت می یاقدام چه ،النتوسط بیت ال

 شود. یبه دادگاه صالح ارسال م یهدر مورد د یصدور حکم مقتض یو با دستور دادستان برا یفرخواستالف( پرونده بدون ک

 .کند یمتقد یرا به دادگاه حقوق یهدادخواست مطالبه د یدبا یهندارد و خواهان د یفیخصوص تکل ینب( دادسرا در ا

 .شود یاستان ارسال م یکل دادگستر ییسنزد ر یفتکل یینتع یو دستور دادستان برا یفرخواستج( پرونده بدون ک

 .شود یخت ماالمال برداشت و پرد یتاز ب ،یتدادستان محل وقوع جنا یمبه دستور مستق یهد( د

 

 آزمون آزمایشی 1مرحله  6گروه   611سوال مطابقت با 
 در صورت صدور قرار موقوفی تعقیع در دادسرا، تعیی  تککیف نسبت به ورداوت دیه: -512

 آید.در همان دادسرا به عمل می( 1

 شود.نسبت به دیه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می( 2

 شود.پرونده با صدور کیفرخواست دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می( 3

 شود. پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می( 4

ار موقوفی که پرونده با قری در موارد(: 24/3/1354ق.ا.د.ک و تبصره یک آن )الحاقی  19مطابق با ماده  صحیح است. 1گزیگه  -512

، پرونده به دستور دادستان برای اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شودشود میدر دادسرا متتومه ی هر تصمیم دیگر تعقیب یا با

 شود. بنابراین نیازی به صدور کیفرخواست نیست.صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می

ن یکی از سررواالت حقوق تجارت بوده اسررت. به عنوا 14آزمون مرحله  122همچنین، عین سرروال 

 سوال مذکور از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده است. 

 

 


