
 

 

 موارد تطبيقي آزمون هاي آزمايشي چتر دانش با



 

 یحقوق مدن

کرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولی فروختهه اسهت، بعه اع معلهو  شخصی مال غیرمنقولی را که تصور می -1

 محجوری بوده است که قیمومت او را به عه ه دارد. این معامله چه حکمی دارد؟شود که این مال متعلق به می
 گردد.ب( غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم، نافذ می  شود.الف( غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم، نافذ نمی

 د( باطل است.     ج( صحیح است.
 

 
 

 آزمون آزمایشی 4مرحله  3گروه  2سوال مطابقت با 

 کدام یک از موارد زیر نیاز به اذن دادستان نیست؟دردر معامالتی که قیم انجام می دهد  -2

 موال غیر منقول.یا صلح در مقام بیع در مورد ا( فروش مال غیر منقول 1

 ( رهن گذاشتن مال غیر منقول و ضمان نقل ذمه از دین دیگران.2

 .( قرض گرفتن برای محجور و همچنین صلح دعوی محجور 3

 ( انعقاد هر عقدی که سبب بدهکار شدن محجور به قیم شود.4

فرروش مرال  -1چهار قسم قرارداد توسط قیم منوط به اجازه دادستان است که عبارت اند از  1242و 1241بر اساس م صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

بدهکار شدن قیم به محجور شود. )نه محجرور بره قریم( زیررا  انعقاد هر عقدی که سبب-4استقراض برای محجور  -3رهن مال غیر منقول -2غیر منقول 

ق.م در مورد صلح در مقام بیع در مورد ضرمان نقرل  1241در این حالت به نفع و تعهدی مثبت به نفع محجور است و نیاز به اذن دادستان ندارد.حکم م 

علیره را توانرد امروال غیرمنقرول مولیقریم نمی1241سرتان دارنرد.ماده ذمه از دین دیگران و صلح دعاوی را نیز شامل می شد و همگی نیاز بره اذن داد

العموم. علیره و تورویب مردعیی مولیعلیره شرود مگرر برا لحراه غب رهی آن، خود، مدیون مولیای کند که در نتیجهبفروشد و یا رهن گذارد یا معامله

علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کنرد مگرر برا تورویب تواند برای مولینمی باشد و نیزالعموم مالئت قیم میدرصورت اخیر شرط حتمی توویب مدعی

 .العمومعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با توویب مدعیتواند دعوی مربوط به مولیقیم نمی1242ماده  .العموممدعی
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  01آزمون مرحله  6سوال  مطابقت با

سفیه است، اجازه داده است که با اموال خود داد و ستد کندد. سدفیه نیدز یادی از امدال  علیه خود که قیم به مولی -6

 مساونی خود را به قیمت روز معامله فروخته است. معامله مذکور چه وضعیتی دارد؟
 ( باطل است.2     ( صحیح و نافذ است.1

 ویب دادگاه است.( غیر نافذ و منوط به تو4   ( غیر نافذ و منوط به توویب دادستان است.3

معامالت و تورفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجرازه ولری یرا قریم او » ق.م. 1214ماده طبق صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

معامله دهد، یعنری قبرل از تواند به سفیه اجازه انجام بر اساس این ماده، قیم می .«انجام عملاعم از اینکه این اجازه قبالً داده شده باشد یا بعد از

ایرد انجام معامله چنین اختیاری به او اع ا کند. در این صورت، معامالت بعدی سفیه صحیح و نافذند و نیازمند اذن مجدد قیم نیستند. منتهرا ب

املره کنرد کره در نتیجره آن علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معتواند اموال غیر منقول مولیقیم نمی»ق.م.  1241توجه داشت که طبق ماده 

العموم مالئرت قریم العموم. در صورت اخیر شرط حتمی توویب مدعیعلیه و توویب مدعیلحاه غب ه مولیعلیه شود مگر باخود مدیون مولی

، همان طرور کره قریم بر اساس این ماده«. العمومبدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با توویب مدعیعلیهتواند برای مولیباشد و نیز نمیمی

تواند بیع اموال غیر منقول را که توسط سفیه واقع شرده اسرت، تنفیرذ کنرد. عرم معاملره تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد، نمینمی

 گردد.ر میملک مسکونی توسط سفیه و با اجازه قیم، همچنین غیر نافذ است و با توویب دادستان به شرط رعایت غب ه سفیه، نافذ و معتب
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  7آزمون مرحله  6سوال  مطابقت با

شخص الف باغ خود را در مقابل آپارتمان شخص ب معاوضه کرده و در معامله مغبون شده است، ولی بعد از بیع و قبل از  -6

مذکور را به استناد خیار غبن فسخ گردد. قیم نیز فوراً معامله اعمال خیار فسخ مجنون شده و فوراً برای او قیم تعیین می

 کند. در این حالت:می

 اعمال خیار از سوی قیم منوط به اذن دادستان است.    ( 2  اعمال خیار از سوی قیم صحیح و نافذ است.      ( 1

 ید.تواند معامله را فسخ نماقیم نمی( 3                اعمال خیار از سوی قیم منوط به اذن دادگاه است.   ( 3

 



 

 
 

کنه . ه قص  خودکشی، مق اری سم مصرف مهینامة خودنوشت تنظیم کرده و بشخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیت -2

 این وصیت چه وضعیتی دارد؟
 کند.الف( غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ 

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

 ج( باطل است.

 د( صحیح است.

 فروش . در صورت اقالة بیع اوّل، اقاله و بیع دوّ  چه حکمی دارن ؟بع  از وقوع بیع، خری ار مبیع را به شخص ثالثی می -3

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

ق.م. فروش اموال غیرمنقول مولی علیه توسط قیم منوط بره تورویب دادسرتان  1241طبق ماده صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

ای سبب خرروج مرال غیرمنقرولی از دارایری است. طبق نظر اساتید حقوق مدنی، حکم این ماده اختواص به بیع ندارد و در هر معامله

همین طور، در فسخ و اقاله عقد نیز باید مراعات شود. بنابراین، اگر در اثر فسخ معامله، مالی غیرمنقرولی گردد. محجور شود، رعایت می

 از دارایی محجور خارج شود، فسخ مذکور از سوی قیم نافذ نیست و منوط به اذن دادستان است.
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  4مرحله  2 مطابقت با سوال

شدود کده فروشد. ولی پس از عقد معلوم مدیمی« ج»را به طور فضولی به شخص « ب»اتومبیل شخص « الف»شخص  -2

 بوده است. در این صورت:« الف»علیه شخص مولی« ب»شخص 

 ( به علت فقدان قود عقد بیع اتومبیل باطل است.      1

 ( عقد بیع اتومبیل غیرنافذ است.2

 ( عقد بیع اتومبیل صحیح است.   3

 نفوذ معامله منوط به تنفیذ او عم از رشد است.« ب»( به علت حجر شخص 4

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که »ق.م.  222به موجب ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

ل او والیتاً یا وکالتاً معامله نماید در توانسته است از قبکننده میاست که معامله کننده بوده است یا ملک کسی بودهآن مال ملک معامله

از آنجا که شخص الف ولی شخص ب بوده و  .«معامله باطل خواهد بود این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و اال

به صورت فضولی معامله کرده، بر علیه است، توانسته به والیت از طرف او اقدام کند، ولی با جهل نسبت به اینکه مورد معامله ملک مولیمی

وال(. مله کرده است، یعنی ولی )در بحث سراساس نص ماده مذکور، نفوذ معامله منوط به اجازه معامل است. معامل کسی است که معا

و او عم از رفع حجر  علیه منتظر ماندتواند آن را تنفیذ یا رد نماید و الزم نیست تا رفع حجر مولیبنابراین، خود ولی عم از انعقاد عقد می

 کند.علیه کفایت میعقد را تنفیذ یا رد کند، بلکه تنفیذ یا رد ولی حین حجر مولی
 

 آزمون آزمایشی 3گروه  0مرحله  01 مطابقت با سوال

سدال بده اصدغر اجداره  1سالگی او به مددت  81حسن ولی قهری حسین است  ماشین مولی علیه خود  را در سن  -81

سالگی رسیده و از حجر خارج شده است ،عقد مزبور در وقتی که ولی قهری مال مولی  81حسین به سن دهد. حال که می

 ؟دهد بر طبق نظر مشهور چگونه است علیه را برای مدتی بیش از دوران حجر وی اجاره می

 تواند بعد از رفع حجر آن را رد یا تنفیذ کند.عقد مزبور غیرنافذ می باشد و مولی علیه می( 1

 تواند بعد از رفع حجر آن را رد یا تنفیذ کند.عقد مزبور نافذ است و مولی علیه نمی( 2

 عقد مزبور به علت عدم رعایت غب ه مولی علیه توسط ولی قهری باطل  است.( 3

 هیچکدام( 4

در فرضری کره برطبق نظریه مشهور این نوع عقد را که  ،چون سؤال نظر مشهور را خواسته استصحیح است.  8گزینه پاسخ: 

دهرد را دهرد یرا عمرل حقروقی دیگرری را انجرام میولی قهری مال مولی علیه را برای مدتی عیش از دوران حجر وی اجاره می

دانند و و معتقد هستند که ولی قهری به نماینردگی دانند ولی در نظر مرحوم کاتوزیان این عمل را صحیح و نافذ میغیرنافذ می

 باشد.ست. چون سؤال نظر مشهور را خواسته است گزینه صحیح یک میقانونی دست به عمل زده ا



 

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

 ک ا  مورد درخصوص قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منعق  ش ه باش ، صحیح است؟ -4

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

 د( غیرنافذ است.      ج( باطل است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در بها  ضهمان در ، که ا  مهورد  333به موجب منطوق رأی وح ت رویة شماره  -5

 درخصوص تعه  فروشن ة فضولی، صحیح است؟
 ز مبیع را به مشتری مسترد کند.الف( باید عالوه بر ثمن، قیمت رو

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

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

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

 
 

 اگر ضامن با رضایت مضمون له پرداخت دین را به شخص ثالث حواله داده باش ، ک ا  مورد صحیح است؟ -6
 الف( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول و دین را پرداخت کرده باشد.

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

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

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  9مرحله  6 مطابقت با سوال

اگدر  ؛بایع ضامن اسدت ،آید للغیر در مبیع کالً یا جزائاً مستحق ،اگر بعد از قبض ثمن» قانون مدنی: 393ماده بر اساس  -6

 بر اساس این ماده کدام گزینه صحیح نیست؟ .«چه تصریح به ضمان نشده باشد

 مبیع، منوط به قبض ثمن است.( ضمان بایع در صورت مستحق للغیر بودن 1

 ( مستحق للغیر بودن مبیع به معنای تعلق مالکیت عین یا منافع مبیع به شخص دیگری غیر از بایع است.2

 ( ضمان بایع در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، ناظر به رد ثمن و عرداخت غرامت به مشتری جاهل است.3

 منوط به علم بایع به واقع نیست. ( ضمان بایع در صورت مستحق للغیر بودن مبیع4

للغیر درآید بایع ضامن اسرت اگرر چره اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالً یا جزائاً مستحق -393ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 توریح به ضمان نشده باشد.
دارد و در صرورت جهرل مشرتری للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسرترد در صورت مستحق -391ماده 

 از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. بوجود فساد بایع باید
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیرع  -392ماده 

 مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.به علتی از علل در

 مجری خواهد بود. 314راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده  -393اده م

 توریح کرده است، ضمان بایع نسبت به رد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، منوط به قبض ثمن است. 393نکته اول: چنانکه ماده 

ه از اجاره. در بیع، مستحق للغیر بودن مبیع به معنای تعلق مالکیت عین مبیع بره شرخص نکته دوم: دقت شود که از بیع سوال شده است، ن

داشته  دیگری است. بنابراین، اگر عین مبیع مال بایع باشد، ولی منافع آن متعلق به شخص دیگری باشد یا دیگری نسبت به آن حق انتفاع یا ارتفاق

ه اینکه منافع مبیع متعلق به دیگری است یا شخص ثالثی بر آن حق انتفاع یا ارتفاق دارد، به باشد، مبیع مستحق للغیر نیست ولی خریدار جاهل ب

 ق.م حق فسخ دارد. 23استناد ماده 

نکته سوم: باید توجه داشت که در اجاره که موضوع عقد مالکیت منافع است، اگر معلوم شود که منعت مورد اجاره در همران زمران 

 ار شده است، معامله فضولی و موجر ضامن درک عین مستاجره است.مقرر، قبال به دیگری واگذ

 نکته چهارم: ضمان بایع در صورت مستحق للغیر بودن مبیع منوط به علم بایع به واقع نیست.

 .ق.م ضمان بایع در صورت مستحق للغیر بودن مبیع ناظر به رد ثمن و عرداخت غرامت به مشتری جاهل است 391نکته عنجم: طبق ماده 

 



 

 د( ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.
 

 
 

 در خصوص اهلیت تمتع اشخاص حقیقی، ک ا  مورد صحیح است؟ -3

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

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

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

 ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند.تمتع دارد، اما بعضی از انساند( هر انسانی اهلیت 
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 رجوع نماید؟ عنهتواند به مضموندر کدام یک از موارد زیر ضامن نمی -84

 له طلب خود را از ضامن، به او هبه نماید.( مضمون1

 له، ضامن که وارث او بوده است، مالک ما فی الذمه خود شود.( به سبب فوت مضمون2

 ای به عهده او صادر کند.له با رضایت ضامن، حواله( مضمون3
 له ضامن را از دین مورد ضمانت ابراء نماید.( مضمون4

( و 939عنه مراجعه کند که دین را به مضمون عنه بپرردازد )مراده تواند به مضمونضامن در صورتی می صحیح است. 4گزینه پاسخ: 

قانون مدنی(. باید توجه داشت که آنچره  269( و همچنین، در ضمانت از او اذن داشته باشد )ماده 923قود تبرع هم نداشته باشد )ماده 

تأدیه و وفای به عهد را دارد. از همین رو، ضمان نقل ذمه، حواله، تبدیل تعهد، مالکیت مرا فری الذمره و  در حکم عرداخت است، نیز حکم
اگرر ضرامن برا رضرایت گوید: در این زمینه می  913ماده دهد. هبه طلب مانند عرداخت است و به ضامن حق جوع به مضمون عنه را می

عنه رجوع به مضمونن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حقله حواله کند به کسی که دین را بدهد و آمضمون

له فوت شود و ضامن وارث او باشرد هر گاه مضمون :912ماده همچنین، به موجب  له به عهده ضامن.دارد و همچنین است حواله مضمون

در  919مراده شرود. ندارد و سبب مراجعه ضامن به مضمون عنه نمیاما ابرا اثر عرداخت و وفای به عهد را  عنه دارد.حق رجوع به مضمون

 عنه ندارد.له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونهر گاه مضموناین باره مقرر داشته است: 

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  7مرحله  0 مطابقت با سوال

 های زیر نادرست است؟در خصوص اهلیت، کدام یک از گزینه -8

 شود.به اشخاص فاقد اهلیت تمتع و استیفاء، محجور گفته می ( در حقوق مدنی، اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم شده و1

 شود.حجر به معنای مورد نظر قانون مدنی اختواص به اشخاص حقیقی دارد و شامل اشخاص حقوقی نمی( 2

 سلب حقوق مدنی )حق تمتع( ممکن است به موجب قانون یا از طریق عمل حقوقی صورت گیرد.( 3

تمتع، ب الن عمل حقوقی است، ولی فقدان اهلیت استیفاء ممکن است سبب ب الن یا عردم نفروذ ضمانت اجرای فقدان اهلیت ( 4

 عمل حقوقی گردد.

شود ولی تنهرا بره ت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم مینکته اول: در حقوق مدنی، اهلیت به دو قسم اهلیصحیح است.  8گزینه پاسخ: 

 شود.اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، محجور گفته می
ق.م. حجر اختواص به صغر و جنون و سفاهت دارد و تنها اشخاص حقیقی هسرتند کره ممکرن اسرت  1239نکته دوم: م ابق ماده 

 صغیر، مجنون یا سفیه باشند.

نکته سوم: سلب حق تمتع از حقوق مدنی ممکن است به موجب قانون باشد، مانند سرلب حرق اسرتمالک امروال غیرمنقرول توسرط 
 به موجب عمل حقوقی، همانند سلب حق فروش ملک از خود در مدت معین در اثر توافق با طرف مقابل.بیگانگان، یا 

نکته چهارم: ضمانت اجرای فقدان اهلیت تمتع، ب الن عمل حقوقی است، ولی فقدان اهلیت استیفاء ممکن است سبب ب الن عمرل 

 الت سفیه.حقوقی گردد، مانند معامالت مجنون، یا عدم نفوذ آن، نظیر معام

 



 

در قرارداد بیعی مقرر ش ه است که در صورت ع   انجا  تعه  از سوی فروشن ه، وی مکلف به پرداخت مبلغ معینی  -8

 وجه التزا  است. بایع از اجرای تعه  خودداری نموده است. براساس قواع  عمومی، ک ا  مورد صحیح است؟

 الف( خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.

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

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

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

 
 

 انحالل قرارداد، صحیح است؟ ک ا  مورد، در خصوص اسبا  -9
 ب( بطالن قرارداد، جزو اسباب انحالل قرارداد است.    الف( امکان اقالة قرارداد مطابق قاعده نیست.

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

 آزمون آزمایشی 3گروه  3مرحله  6مطابقت با سوال 

حسن و رضا منعقد می شود شرط می شود که اگر برای فروش اتومبیل، هرگاه یای از آن ای که بین آقایان در قولنامه -6

میلیون به دیگری بدهد و طدرفین  23دو از حضور در محضر اسناد رسمی از انجام معامله منصرف شود موظف است مبلغ 

 قبول می کنند. حال در مورد قولنامه به همراه وجه التزام کدام گزینه صحیح است؟
 نامه ( ضمانت اجرا مزبور فقط م البه وجه التزام است نه درخواست الزام به انجام معامله را، زیرامعامله در غالب قولنامه است نه مبایعه1

 ( هم شامل دریافت وجه التزام هم شامل درخواست الزام به انجام معامله می شود.2

 باشد.( شرط مزبور باطل است ولی قولنامه صحیح می3

 چون مفاد مزبور در غالب قولنامه رخ داده است نمی توان هیچ کدام را درخواست کرد.( 4

های بسیاری دارند در قولنامه در قولنامه به همراه وجه التزام باید توجه کرد با بیع نامه تفاوتصحیح است.  2گزینه  پاسخ:

ر حاضر شوند و تازه انعقاد عقد بیع را کامل کنند ولی اند در تاریخ خاصی در دفتر اسناد رسمی یا جایی دیگطرفین تعهد کرده

دهد و رویه قضایی و  دیوان عالی کشور در  رأی اصراری اعالم کرد که  ضمانت اجرای در بیع نامه یک عقد بیع مجزا رخ می

روی از قود  مشترکین عدم انجام معامله فقط  وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله را ، نقض کرد و به عی

 (22ش  -جلد اول-طرفین الزام متعهد به انجام معامله را با اکثریت مجاز شمرد. )عقود معین، مرحوم کاتوزیان 
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  1مرحله  06مطابقت با سوال 

به ازای هدر مداه  شود که در صورت عدم انجام تعهد در سررسید، متعهد موظف استدر قرارداد پیمانااری شرط می -86

 میلیون تومان خسارت بپردازد. در این صورت: 23تأخیر مبلغ 
 بینی شده را نیز م البه کند.تواند الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد و خسارت عیش( متعهدله می1

 بینی شده را م البه کند.تواند الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد یا خسارت عیش( متعهدله می2

 تواند میزان خسارت و اجرای تعهد را م البه کند. ( متعهدله تنها با اثبات خسارت وارد شده می3

 ( متعهد مختار است که یا تعهد را انجام دهد یا خسارت بپردازد.4

خسارت ناشی از ترأخیر در  -2انجام تعهد خسارت ناشی از عدم  -1خسارت ناشی از نقض تعهد دو گونه است: صحیح است.  8گزینه پاسخ: 
توان اصل تعهد یا خسارت ناشی از عدم اجرای آن را م البه کرد و م البه هر دو از سوی متعهدله امکران اجری تعهد. در مورد نخست، فقط می

توان . در مورد قسم دوم، هم میندارد، چرا که خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد بدل اصل تعهد است و جمع هر دو )اصل و بدل( ممکن نیست
عهرد اجرای اصل تعهد را خواست، هم خسارت تأخیر تأدیه را م البه کرد. بنابراین، در فرض مسأله که وجه التزام برای خسارت تأخیر در انجام ت

 بینی شده را م البه کند. شتواند الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد و هم خسارت عیبینی شده است، متعهدله هم میعیش
لره تنهرا بایرد لتزامی عیش بینی شده باشرد، متعهدباید متذکر شد که در صورتی که برای عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد وجه ا

 ق.م.(. 231نقض تعهد را اثبات نماید و نیازی به اثبات ورود ضرر و میزان آن ندارد )ماده 

 



 

 
 

 ک ا  مورد درخصوص خسارات تنبیهی در حقوق ایران، صحیح است؟ -11
 تواند مورد حکم قرار گیرد.دید دادگاه میصالحب( در تمام موارد، به        تواند به پرداخت آن رأی دهد.الف( در موارد مشخصی دادگاه می

 د( در هیچ موردی پذیرفته نشده است.       شود.ج( تنها درخصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می

گر و عه   ورشکسهت ی او، در حوادث رانن گی، چنانچه زیان دی ه زن باش  و فوت شود، با فرض معلو  بودن بیمهه -11

 گر و صن وق تأمین خسارت ب نی، صحیح است؟سئولیت بیمهک ا  مورد درخصوص م
 الف( حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمة شخص ثالث باشد، پرداخت معادل دیه کامل مرد، به عهده صندوق است.

 .کندگر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، دیه پرداخت میب( پرداخت معادل یک دیه کامل مرد برعهده بیمه

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

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

 
 

 آزمون آزمایشی 3گروه  2مرحله  4مطابقت با سوال 

 کدام گزینه درست است؟ -4

 که از سمت دو طرف الزم باشد ، قابلیت اقاله را دارا است.( اقاله ویژه عقود الزم است و فقط در عقودی 1

 ( حق فسخ فقط در عقود الزم کاربرد دارد.2 

 ( شرط فاسخ هم در عقود الزم هم در عقود جایز کاربرد دارد.3

 فاسخ در تمام عقود الزم فقط کاربرد دارد و با وقوع آن عقد الزم منفسخ می شود.( شرط 4

باید توجه کرد که اقاله ویژه عقود الزم است و در عقودی که از دو طرف یرا از یرک طررف الزم و در طررف دیگرر صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

هستند اقالره در  را دارا  له هستند و عقود جایز چون قابل رجوع از سمت یک نفرضمان ضم ذمه که قابل اقا -رهن -جایز است راه دارد مانند کفالت

جایز هم شرط فسخ عقرد و هرم  -عقود الزم آن ها راه ندارد. حق فسخ و شرط فاسخ هم در عقود الزم هم در عقود جایز کاربرد دارند و می توان در

توجه کرد که نام دیگر اقاله تفاسخ است و انفساخ و منفسرخ شردن نیرز دارای معنرای  شرط فاسخ که همان تعلیق در انحالل است را قرار داد. باید

 یکسان ولی از مودر گوناگون هستند.

 

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  03مرحله  21مطابقت با سوال 

نامه معتبر است، در اثر قوه قاهره واژگون شده و به دیگدری خسدارتی وارد نقلیه که دارای بیمهچنانچه راننده وسیله  -23

 کند، در خصوص مسؤولیت دارنده و شرکت بیمه کدام گزینه صحیح است؟
 دارنده نسبت به خسارت مذکور مسؤولیتی ندارد، اما شرکت بیمه باید خسارت وارد شده را جبران کند.( 1

 نسبت به خسارت مذکور مسؤولیتی ندارد، اما دارنده باید خسارت وارد شده را جبران کند.( شرکت بیمه 2

 دارنده و شرکت بیمه نسبت به خسارت مذکور مسؤولیتی ندارند. هیچ یک از (3

 دارنده و شرکت بیمه هر دو نسبت به خسارت مذکور مسؤولیت دارد.( 4

ت، نره مسرؤولیت م لرق، یعنری مسؤولیت بدون تقویر اس 1329در قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارنده  صحیح است. 8گزینه پاسخ: 

ولیت دارنده الزم است بین کنش وسیله نقلیه و ورود خسارت راب ه سببیت وجرود داشرته باشرد و دارنرده مسرؤول خسرارات ناشری از برای مسئ

 حوادث قهری نیست.
خسارت  -1 :موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است، 1329قانون بیمه اجباری  9ماده اما در خووص شرکت بیمه، طبق 

خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از  -3 خسارت وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه. -2 وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

 یت جزائی و یا عرداخت جرائم.خسارت ناشی از محکوم -4 تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

این ماده خسارت ناشی از قوه قاهره را از شمول تعهد شرکت بیمه خارج نکرده است. از این رو، نویسندگان حقوق مسؤولیت مدنی از آن 

 ه را جبران نماید.اند که اگر خسارت ناشی از قوه قاهره باشد، دارنده مسؤولیتی ندارد، ولی شرکت بیمه باید خسارت وارد شدنتیجه گرفته

 



 

 
 

ان، اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تفکیکی بیش از مساحت مقرر در براساس قانون پیش فروش آپارتم -12

 قرارداد پیش فروش درآی ، ک ا  مورد صحیح است؟
 باشد. % 2فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از خریدار و پیشالف( پیش

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

 خریدار در هر حال حق فسخ دارند.فروشنده و پیشج( پیش

 فروشنده حق فسخ دارد.د( فقط پیش

شخصی ملکی را بر اوالد خود، نسالع بع  نسل وقف کرده است. او دارای یک پسر به نا  علی و یک دختر به نا  زهرا اسهت.  -13

 یک پسر به نا  رضا و یک دختر به نا  معصومه باش ، ک ا  مورد صحیح است؟در صورتی که علی فوت شود و دارای 
 رابر سهم معصومه است.الف( سهم رضا از منافع وقف، دو ب

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

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

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

شخصی ملک دی ری را ب ون سمت نماین گی، به مبلغ معینی، برای خود فروخته و ثمن آن را دریافت نموده اسهت.  -14

 کن ، ک ا  مورد صحیح است؟مالک پس از اطالع، فقط بیع را تنفیذ می
 الف( ثمن متعلق به بایع فضولی است.

 ع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.ب( بای

 ج( بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند.

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

 
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  07مرحله  6مطابقت با سوال 

 کدام گزینه در خصوص میزان تعهدات بیمه گر برای جبران خسارات واردشده صحیح است؟ -6

 دیده تا سقف مبلغ تعهد شده خواهد بود.( میزان خسارت بدون توجه به جنسیت و مذهب خسارت1

 دیده عرداخت خواهد شد.به جنسیت و مذهب خسارت ( میزان خسارت با توجه2

 شود ولی مذهب وی در آن مؤثر خواهد بود.دیده محاسبه می( میزان خسارت بدون توجه به جنسیت خسارت3

 ( میزان خسارت در هر حال تا جبران تمام خسارات خواهد بود.4

قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتروری زمینری قانون اصالح  4ماده  2م ابق تبوره صحیح است.  8گزینه  پاسخ:

نامره خواهرد دیده و تا سقف میزان تعهد شده در بیمهدر مقابل شخص ثالث میزان تعهد بیمه گر بدون توجه به جنسیت و مذهب خسارت

 بود اگر چه این میزان بیش از دیه مودوم باشد.
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مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و خریدار ثمن را به بایع داده باشد، مالک برای دریافت ثمن به چه کسی در صورتی که  -23

 تواند رجوع نماید؟می

 تواند به بایع فضولی رجوع نماید، چرا که او عوض را دریافت کرده است.( مالک تنها می1

 ثمن را به بایع فضولی داده باشد. تواند به خریدار رجوع نماید، ولو اینکه او( مالک تنها می2

( مالک مخیر است به بایع فضولی یا خریدار رجوع کند. در صورتی که مالک اخذ ثمن توسط بایع فضولی را تنفیذ کند، دیگر حرق 3

 رجوع به خریدار را نخواهد داشت.

 رای یافتن حکم قضیه باید به متون فقهی رجوع نماید.( در این زمینه قانون مدنی تعیین تکلیف نکرده است و با سکوت قانون مدنی دادگاه ب4

 



 

 
 

 پذیر است؟م مال مشتر  از سوی یکی از شرکاء در ک ا  یک از موارد زیر، امکانیدرخواست تقس -15
 ب( تقسم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.     الف( بخشی از ملک موقوفه باشد.

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

 
 

 در صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران نامزدی، ک ا  مورد صحیح است؟ -16

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

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

در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دی ری به عنوان مباشر در وقوع خسارت ب نی نقهش دارنه ، که ا  مهورد  -13

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

 د( صرف نظر از درجه تأثیر، به نسبت مساوی مسئول هستند.   د به او است، مسئول است.ج( عاملی که خسارت مستن
 

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله » گوید:ق.م. در این زمینه می 263ماده  صحیح است. )آسان( 3گزینه  پاسخ:

 .«اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشتعوض را نیز بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض

لی بنابراین، تنفیذ معامله به معنای تنفیذ قبض ثمن نیست و مالک مخیر است به هر یک از بایع فضولی )گیرنده ثمن( و خریدار رجوع نماید. و

ریدار مراجعه نماید، بلکه تنها به بایع فضولی حق رجوع تواند به خاگر مالک به همراه تنفیذ عقد فضولی، اخذ ثمن را هم اجازه دهد، دیگر نمی

 خواهد داشت.
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..... و تقسدیم ..........تقسیم وقف از وقف ............. تقسیم ملک از وقف .............. و تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم  -81

 منافع بین موقوف علیهم ................
   صحیح است. -صحیح است -صحیح است -( صحیح است1

 صحیح است. -صحیح است -صحیح نیست -( صحیح نیست2

                صحیح است. -صحیح نیست -صحیح است -( صحیح است3

 صحیح نیست. -صحیح نیست -صحیح است -( صحیح است4

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال بین موقوف علیهم جایز نیست تقسیم وقف از وقف جرایز اسرت و صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم کنند ولی حق درخواست تقسیم مال موقوفه را ندارند. زیرا آنچه از وقف  توانندیمموقوف علیهم 

 حق انتفاع از مال موقوف است نه مالکیت کامل آن.آید می دستبه
 

 

 



 

 
 

 که متوفا م یون بوده است، ک ا  مورد صحیح است؟م ترکه معلو  شود یاگر بع  از تقس -18
 تواند به هر یک از وراث، برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند.الف( تقسیم صحیح است و طلبکار می

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

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

 د( تقسیم باطل است.
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 ؟نیستکدام گزینه درست  -83
جنایت مستد به اوست ( هر گاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت وبرخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که 1

 ضامن است.

 االصول به طور مساوی ضامن هستند.( اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد علی2

 ( اگر رفتار مرتکبان متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.3

 ( همه موارد صحیح هستند.4

د عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنرایتی، ترأثیر هرگاه دو یا چن-ق.م 226ر.ک م صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند بره تمرام عوامرل باشرد بره طرور مسراوی ضرامن 

رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر می

 .اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن استدر جنایت بی
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  03مرحله  04مطابقت با سوال 

 هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند:  -84

 عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی مسؤول هستند. ( 1

اند، مگرر ایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی مسؤولعاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جن( 2

 این که تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت به میزان تأثیر رفتارشان مسؤولند.

 اند.مباشر ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی مسؤول( 3

اند، مگر اینکره ترأثیر رفترار مرتکبران جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی مسؤولمباشر ضامن است و چنانچه ( 4

 متفاوت باشد که در این صورت به میزان تأثیر رفتارشان مسؤولند.

ی ترأثیر ق.م.ا. هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی بره تسربیب در وقروع جنرایت 226طبق ماده  صحیح است. 2 گزینه پاسخ:

اند، مگرر ایرن داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی مسؤول

 که تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت به میزان تأثیر رفتارشان مسؤولند.

 

 



 

 
 

 اداره مال مشاع، صحیح است؟ک ا  مورد درخصوص  -19

 الف( همواره تابع ارادة اکثریت است.

 ب( همواره تابع ارادة اجماعی شرکا است.

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

 ة اکثریت است.د( اصوالً تابع ارادة اجماعی شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع اراد
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 بود؟ خواهد میزان چه به آنها مسؤلیت نانند اعالم را ترکه به نسبت خود رد یا قبول متوفی وراث ترکه تحریر از بعد اگر -81

  .است بوده ترکه از بیش متوفی دیون که کنند ثابت اینکه مگر کنند عرداخت را متوفی دیون کل باید( 1

 .باشد شده طلب ادعای ترکه تحریر صورت تنظیم از بعد اگرچه بود خواهد ترکه میزان به نهاآ تیمسؤل( 2

 .داشت نخواهند مسؤلیتی هیچ ورثه و بوده نآ رد منزله به ترکه قبولی عدم( 3

 .بود خواهد ترکه از انها سهم نسبت به دیون کل بابت نهاآ مسؤلیت( 4

رد  ایرترکره، قبرول  ریراطالع به خاتمره تحر خیماه از تار کیتوانند ظرف  یم یترکه، وراث متوف ریبعد از تحر صحیح است. 2گزینه پاسخ: 

ترکه قبول کرده باشرند و  ریرا م ابق صورت تحر یمتوف ونیخواهند بود که د یصورت در حکم کس نیا ریو در غ ندیخود را به دادگاه اظهار نما

 (.یقانون امور حسب 229)ماده  خواهند داشت تیترکه موجود مسئول زانیم تا یمتوف ونیبابت د نوورتیدر ا
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پسرند، قبل از پرداخت دیون او، ترکه را که  1بدهی داشته و وراث وی که میلیون تومان  833شخص متوفی به دیگری  -86

 اند. در این صورت:بیش از مبلغ بدهی قیمت داشته، بین خود تقسیم نموده

 تواند برای استیفای طلب خود به عین ترکه متوفی رجوع نماید. ( تقسیم باطل است و طلبکار می1

میلیون تومان رجوع نماید، و در صورت اعسار یکی از  23تواند به هر یک از وراث برای مبلغ ( تقسیم صحیح است و طلبکار می2

 تواند به وارث دیگر رجوع کند.وراث، برای سهم او نمی

میلیون تومان رجوع کند، و در صورت اعسار یکری از  23تواند به هر یک از وراث برای مبلغ ( تقسیم صحیح است و طلبکار می3

 میلیون تومان رجوع نماید. 23تواند به هر یک از وارث دیگر که بخواهد برای مبلغ ی سهم او میوراث، برا

میلیون تومان رجوع کند، و در صورت اعسار یکری از  23تواند به هر یک از وراث برای مبلغ ( تقسیم صحیح است و طلبکار می4

 میلیون تومان رجوع نماید. 2لغ تواند به هر یک از وارث دیگر برای مبوراث، برای سهم او می

تقسیم ترکه قبل از ادای دیون یا کشرف دیرن عرم از تقسریم آن موجرب ب رالن  636بر اساس ماده  صحیح است. 4گزینه  پاسخ:

ر گردد، بلکه طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع نماید و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر باشرد، طلبکراتقسیم نمی

تواند به وراث دیگر مراجعه کند. منتها باید توجه داشت که در مقام گرفتن سهم ارث معسر از دیگرران، برای سهم معسر یا معسرین می

 ماده مذکور(. 1باید به نسبت سهم هر یک از وارثات به آنان رجوع کرد نه برای اخذ تمام مبلغ باقیمانده طلب )یادداشت 

 



 

 
 

 ک ا  مورد درخصوص اتالف منفعت و ع   النفع، صحیح است؟ -21

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

 آورند.النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمانب( اتالف منفعت و عدم

 آور است.ج( اتالف منفعت در هر حال ضمان

 آور است.  النفع در هر حال ضماند( عدم
 

 
 

 
 

  

 آزمون آزمایشی 0گروه  06مرحله  1مطابقت با سوال 

تواند بدون دیگری اقدام کند، اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یای از مدیران نمی»قانون مدنی مقرر داشته:  113ماده  -1

این ماده ظهور « ضامن خواهد بود..... مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم امضای شرکای دیگر، در مقابل شرکا

 در چه چیزی دارد؟

 ( در صورت اقدام یکی از شرکا بدون اذن شرکای دیگر عمل او در مقابل ثالث معتبر خواهد بود.1
 تواند به طور استقالل اقدام نماید مگر اینکه خالف آن شرط شود.هریک از شرکا، می (2

 اذن شرکای دیگر معامله او توسط سایر شرکا قابل اب ال خواهد بود.( در صورت اقدام یکی از شرکا بدون 3

 ( هیچ کدام4

ق.م. بیان داشته اگر یکی از شرکا )در فرضی که شرکا بایرد بره اجتمراع اقردام نماینرد( بردون اذن شررکای دیگرر  223ماده درست است.  8پاسخ: گزینه 

انجام دهد باز هم در مقابرل شررکا ضرامن خواهرد ای ی دیگر ضامن خواهد بود لکن اگر معاملهعملی انجام دهد که موجب بروز خسارت شود در مقابل شرکا

 ی وی صحیح تلقی شده و شرکا ملزم به آن باشند.کند که معاملهبود و این مسئولیت در مقابل شرکا در صورتی موداق عیدا می
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 طبق قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی، مبنای مسؤولیت مدنی در اتالف و تسبیب در حقوق کنونی ایران چیست؟ -88
 چه در اتالف و چه در تسبیب، مبنای مسؤولیت، تقویر است.( 1

 چه در اتالف و چه در تسبیب، مبنای مسؤولیت، خ ر )مسؤولیت بدون تقویر( است.( 2

 سبیب، مسؤولیت بدون تقویر و در اتالف، مسؤولیت مبتنی بر تقویر است. در ت( 3

 در اتالف، مسؤولیت بدون تقویر و در تسبیب، مسؤولیت مبتنی بر تقویر است.( 4

در در اتالف تقویر تلف کننده را رکن مسؤولیت قرار نداده است. اما در تسبیب  322قانون مدنی در ماده  صحیح است. 4گزینه  پاسخ: 

دانند. قانون مسؤولیت مدنی نیز به طور کلی تقویر را شرط مسؤولیت می 1تقویر عامل زیان را الزم دانسته است. ماده  332تا  333مواد 

حقوقدانان برای جمع این دو ماده معتقدند در اتالف همچنان تقویر شرط نیست و صرف صدق عرفی تلف برای مسؤولیت متلرف کفایرت 

   (.331ماده  2و یادداشت  322ذیل ماده  4و  3سبیب تقویر شرط است )یادداشت کند. اما در تمی
 
 

 



 

 یمدن یدادرس آیین

بینی ش ه تشکیل ش ه باشن ، رسی گی به دعوای حجر، در صالحیت ک ا  چنانچه تمامی مراجعی که در قوانین پیش -21

 مرجع است؟
 د( دادگاه خانواده ج( دادگاه عمومی حقوقی          حل اختالفب( شورای        الف( دادسرای عمومی و انقالب 

 

 
 

 است در شعب ب وی دیوان ع الت اداری............. .استرداد دادخو -22
 که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد. شودالف( در صورتی پذیرفته می

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

 شود.ج( در هیچ صورتی پذیرفته نمی

 .شودد( در هر حال پذیرفته می
 

 
 

 آزمون آزمایشی 4گروه  7مرحله  16مطابقت با سوال 

  .نیست خانواده دادگاه صالحیت در دعاوی ............ به رسیدگی -16
 ( انتقال ملکیت به زوجه4          ( اهدای جنین3              ( حجر2( نسب                    1

 باشد.قانون حمایت از خانواده انتقال ملکیت به زوجه از دعاوی در صالحیت این دادگاه نمی 4بر اساس ماده صحیح است.  4ی گزینه پاسخ:
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 طرف که صورتی شاایت، در قاضی یای از شعب دیوان عدالت اداری به طرف پس از صدور دستور ارسال از سوی -63

 نماید، ... مدت یاماه خودداری در پاسخ دادن از موجه عذر بدون شاایت

 .نمایدمی محکوم خدمت از انفوال سال یک تا ماه سه به را متخلف کننده، رسیدگی ( شعبه1
تواند متخلرف را بره نماید و میمی رأی صدور به مبادرت و رسیدگی عرونده به موجود، مدارک به توجه با کننده، رسیدگی ( شعبه2

 مجازات اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد محکوم نماید.
 .نماید محکوم خدمت از انفوال موقت سال یک تا ماه شش به را ملزم است متخلف کننده، رسیدگی ( شعبه3
نماید و برای رسیدگی بره تخلرف اداری می رأی صدور به مبادرت و رسیدگی عرونده به موجود، مدارک به توجه با کننده، رسیدگی ( شعبه4

 دهد.موجه، موضوع را برای رسیدگی به این مسئله به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می عذر منتج از عدم عاسخ بدون

 شرکایت طررف» ،1392اداری موروب  عردالت دیروان دادرسری آیرین و قانون تشکیالت 33بموجب ماده صحیح است.  8ی گزینه پاسخ:

 مردارک بره توجره برا شعبه و نیست رسیدگی مانع عاسخ، وصول عدم. کند اقدام عاسخ ارسال به نسبت ابالغ، تاریخ از ماه یک ظرف است موظف

 از موجره عرذر بردون شرکایت طررف که صورتی توجه به تبوره این ماده، درو با « .نمایدمی رأی صدور به مبادرت و رسیدگی عرونده به موجود،

 محکروم خردمت از انفورال سرال یرک ترا مراه سره به را متخلف کننده، رسیدگی شعبه نماید خودداری ماده این در مقرر موعد در عاسخ دادن

 موجه عذر بدون شکایت طرف که صورتی در شکایت، طرف به دیوان شعب از یکی قاضی سوی از ارسال دستور صدور از از این رو عم .نمایدمی

 رأی صردور بره مبرادرت و رسریدگی عرونرده به موجود، مدارک به توجه با کننده، رسیدگی شعبه نماید، خودداری یکماه مدت در عاسخ دادن از
 باشد.لذا گزینه یک صحیح می .نمایدمی محکوم خدمت از انفوال سال یک تا ماه سه به را متخلف و نمایدمی

زمان استرداد دادخواست و صرف نظر کردن از دعوا به شال کلی در دیوان بده ترتیدب.............. و ................ اسدت و  -33

 شود.متعاقب آن ها به ترتیب قرار ................. و ................. صادر می

 قبل از وصول عاسخ طرف شکایت، اب ال دادخواست، عدم استماع دعوا( قبل از وصول عاسخ طرف شکایت، 1

 ( قبل از صدور رأی، قبل از وصول عاسخ طرف شکایت، رد دعوی، عدم استماع دعوا2
 ( قبل از وصول عاسخ طرف شکایت، قبل از صدور رأی، رد دعوی، قرار سقوط دعوا3

 ال دادخواست، سقوط دعوا( قبل از وصول عاسخ طرف شکایت، قبل از صدور رأی، اب 4

 

 
 

 

 



 

 
 

 دست اه جرثقیل است، خواسته را چ ونه بای  تقویم کن ؟خواهان در دعوایی که خواستة آن استرداد یک  -23
 تواند معین نماید.ب( هر مبلغی که بخواهد، می   نماید.الف( مبلغی که کارشناس، قبل از شروع به رسیدگی معین می

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

 در جریان دادرسی، صحیح است؟ ک ا  مورد، درخصوص اقرار وکیل علیه موکل خود -24
 شود.الف( اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد، پذیرفته می

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

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

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

 

 قانون دیوان 46و  42به استناد مواد صحیح است.  4گزینه پاسخ: 
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  6مرحله  31مطابقت با سوال 

 در دیوان عدالت اداری استرداد دادخواست توسط خواهان: -31

 قانون عیش بینی نشده است.( در 2                از ختم رسیدگی قابل عذیرش است. ( تا قبل1

 ( تا قبل از وصول عاسخ طرف شکایت قابل عذیرش است.4    ( تا اولین جلسه دادرسی قابل عذیرش است.3    

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. 42مستند به ماده صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 

 آزمون آزمایشی 4گروه  6مرحله  33مطابقت با سوال 

  شود؟آیا اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته می -33

 شود.( در خارج از دادگاه عذیرفته نمی2   شود.( فقط در دادگاه عذیرفته می1
 شود.عذیرفته نمی( 4   شود.( در بعضی موارد عذیرفته می3
، اقرار وکیل علیه موکرل خرود نسربت بره 1399قانون آیین دادرسی مدنی مووّب سال  232به موجب ماده صحیح است.  4ی گزینه پاسخ:

 آمده باشد.کند که اقرار در دادگاه انجام گرفته باشد یا خارج از دادگاه به عمل شود، فرقی هم نمیباشد، عذیرفته نمیاموری که قاطع دعوا می
 

 آزمون آزمایشی 4گروه  6مرحله  33مطابقت با سوال 

  اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به.... پذیرفته... -11

 شود اعم از این که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد یا خارج از دادگاهنمی -( اموری که قاطع دعوا است1
 اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد. کهشود درصورتیمی -( اموری که قاطع دعوا است2
 که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد.شود درصورتیمی -( کلیه امور مربوط به دعوا موکل3
 شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.نمی -( کلیه امور مربوط به دعوا4

شرود اعرم اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است عذیرفته نمی»ق.آ.د.م:  232ی مادهصحیح است.  8ی گزینه پاسخ:

 «از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
 

 

 

 



 

 
 

 ده ؟در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نمای ، دادگاه چه اق امی انجا  می -25

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

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

 
 

 چنانچه نسبت به سن  مورد استناد خواهان، با ذکر دلیل ادعای جعل شود، اق ا  دادگاه ک ا  است؟ -26
 باشد، خواهان باید در همان جلسه، اصل سند را ابراز نماید. الف( چنانچه سند عادی

روز اصرل  01کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظررف ب( تنها چنانچه سند رسمی باشد، دادگاه به خواهان اخطار می

 سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

روز اصرل  01کند که چنانچه به استفاده از سند باقی اسرت، ظررف ر میج( تنها چنانچه سند عادی باشد، دادگاه به خواهان اخطا

 سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. 01کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف د( دادگاه به خواهان اخطار می

 شخص ثالث مجاز است؟آیا در دعوای ممانعت از حق، ورود  -23
 الف( مجاز نیست.

 ب( تنها در مرحله نخستین، مجاز است.

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

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

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  6مرحله  21مطابقت با سوال 

 قاطع دعوا است:اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که  -21

     ( قابل عذیرش نیست.1

 ( چنانچه موکل به وکیل خود وکالت در اقرار داده باشد قابل عذیرش است.2

   ( چنانچه در دادگاه اقرار شده باشد قابل عذیرش است.3

 ( در صورت حوول علم برای دادگاه، قابل عذیرش است.4
اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است عذیرفته  -ق.آ.د.م 232مستند به ماده صحیح است.  8پاسخ: گزینه 

شود و اگر موکل نیز به وکیل خود وکالت در اقرار داده باشد و وکیل نسبت به امری که قاطع دعوا است، علیه موکل خود اقرار نماید، نمی
ق.آ.د.م در این خووص بیان صریح دارد  32ماده  2اقرار معنا ندارد و تبوره چنین اقراری قابل عذیرش نخواهد بود. چرا که اساساً وکالت در 

 «سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایالء قابل توکیل نمی باشد.»دارد: آنجا که بیان می
 

 
 

 

 آزمون آزمایشی 2گروه  3مرحله  37مطابقت با سوال 

 گواه:در قانون آیین دادرسی مدنی استمهال جهت ادای گواهی و نیز جهت جرح  -33

 بینی شده است.( تنها استمهال جهت ادای گواهی عیش2  بینی شده است.( تنها استمهال جهت جرح گواه عیش1

 بینی نشده است.یک عیش( هیچ4    بینی شده است.( هر دو عیش3

جرح گواه عذیرفته شده که در  در قانون آیین دادرسی مدنی استمهال جهت -ق.آ.د.م 234مستند به تبوره ماده صحیح است.  8گزینه  پاسخ:

  بینی نگردیده است.صورت موافقت دادگاه، حداکثر یک هفته مهلت داده خواهد شد اما راجع به ادای گواهی استمهال عیش
 
 

 

 

 



 

 
 

 نمای ؟چنانچه هر یک از طرفین دعوا، دادخواست تج ی نظر خود را مسترد نمای ، دادگاه تج ی نظر چه قراری صادر می -28
 ب( قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر    الف( قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر 

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

 
 

 کن ؟دیوان عالی کشور در فرجا  خواهی، در ک ا  صورت مبادرت به نقض بال ارجاع رأی می -29
 ب( اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد.       باشد.الف( رأی، خالف شرع و موازین قانونی 

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

 کن ؟یهر گاه جهتی که موجب دستور موقت ش ه است، مرتفع شود، ک ا  دادگاه آن دستور را لغو م -31
 الف( دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده

 آزمون آزمایشی 4ه گرو 1مرحله  36مطابقت با سوال 

  پذیر است؟ورود ثالث در دعوای تصرف عدوانی تحت چه شرایطی اماان -36

 تواند وارد شود.( ثالث چنانچه خود را ذینفع بداند فقط در مرحله بدوی می2   ( عذیرش ورود ثالث بستگی به نظر دادگاه و اهمیت موضوع دارد. 1

 تواند وارد شود.( ثالث در هیچ صورتی نمی4      تواند وارد شود.مرحله می ( ثالث چنانچه خود را ذینفع بداند در هر3
شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تورف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق خود  هرگاهصحیح است.  3گزینه   پاسخ:

که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله ، تا وقتی1399قانون جدید آیین دادرسی مدنی مووّب سال  169را ذینفع بداند، به استناد ماده 
 تواند وارد دعوا شود.باشد، می دنظریبدوی یا تجد

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  01مرحله  36مطابقت با سوال 

 ورود شخص ثالث در دعاوی ثالثه: -36

 ( تا قبل از ختم رسیدگی در مرحلة بدوی مجاز است.2  ( تا قبل از ختم رسیدگی در مراحل بدوی یا تجدیدنظر مجاز است.1
 ( قانون در این خووص حکمی ندارد.4   ( علی القاعده مجاز نبوده مگر در موارد مورح در قانون.3        

منظور از دعاوی ثالثه همان دعوای تورف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از  -ق.آ.د.م 169مستند به ماده صحیح است.  8پاسخ: گزینه 

هر گاه خود  به شخص ثالث اجازه داده شده است که تا قبل از ختم رسیدگی درمراحل بدوی یا تجدیدنظر 169حق می باشد که در ماده 

 را ذینفع بداند وارد در دعوا شود.

 

 آزمون آزمایشی 3گروه  6مرحله  31مطابقت با سوال 

 چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند........ -33

                نماید.( مرجع بدوی، قرار اب ال دادخواست تجدیدنظر را صادر می1

 نماید.( مرجع تجدیدنظر، قرار اب ال دادخواست تجدیدنظر را صادر می2 
  نماید.( مرجع تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می3
 نماید.( مرجع بدوی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می4

 ق.آ.د.م 363مستند به ماده صحیح است.  2گزینه   پاسخ:
 

 آزمون آزمایشی 4گروه  9مرحله  39مطابقت با سوال 

  پذیرد؟چنانچه دادخواست تجدیدنظر مسترد شود کدامیک از اقدامات ذیل صورت می -39

 کند.( دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می1

 کند.( مرجع تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می2

 نماید.تجدیدنظر قرار اب ال دادخواست تجدیدنظر را صادر می( دادگاه 3

 کند.( دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوی را صادر می4
 صحیح است. 3ی گزینه پاسخ:

 



 

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

 ج( در هر حال، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا

 د( در هر حال، دادگاه صادرکنندة دستور موقت

 ده ؟جریان دادرسی خوان ه ورشکسته شود، دادگاه چه اق امی انجا  می اگر در -31

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

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

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

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

 
 

 ده ؟رغم ابالغ صحیح، خوان ه از حضور استنکاف نمای ، دادگاه چه اق امی انجا  میدرخواست سازش، در صورتی که علیدر  -32
 نماید.مجلس کرده و به درخواست کنندة سازش، برای اقدام قانونی اعالم میالف( مراتب را صورت

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

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

 نماید.د( جلسه رسیدگی را تجدید می

عرض دی ری قبالع اقامه ش ه و تحهت رسهی گی باشه ، ن همان اشخاص در دادگاه همیچنانچه دعوای اقامه ش ه ب -33

 نمای ؟دادگاه چه رأیی صادر می
 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. 0111111خواسته دعوی بیش از  الف( قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر

 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. 0111111نماید و اگر خواسته بیش از ب( قرار ردّ دعوی صادر می

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

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

 

 آزمون آزمایشی 4گروه  3مرحله  33مطابقت با سوال 

  در صورت حجر خواهان در جلسه دوم دادرسی و ایراد خوانده، دادگاه ... -33

 کند.رد دعوا را به علت حجر خواهان صادر می( قرار 2 نماید.می اظهارنظر( توأم با ماهیت دعوا 1

 دهد.( به ایراد مذکور ترتیب اثر نمی4 کند.( رسیدگی را به طور موقت متوقف می3

، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید و یا محجور 1399ق.ا.د.م. مووّب سال  132موجب ماده بهصحیح است  3ی گزینه پاسخ:

دارد. عرم از تعیرین جانشرین و درخواسرت نماید و مراتب را به طرف دیگر اعالم مریطور موقت متوقف میگردد، دادگاه رسیدگی را به 
 توان قرار رد دعوا صادر نمود.یابد. در این مورد نمیذینفع جریان دادرسی ادامه می

 

 آزمون آزمایشی 4گروه  3مرحله  39مطابقت با سوال 

  ؟نیستدادرسی  از موارد زیر از جهات توقیف کیکدام  -39

 ( زندانی شدن طرفین2  ( فوت یا محجور شدن هر یک از طرفین1

 ( ورشکسته شدن یکی از طرفین4   ( فوت وکیل یکی از طرفین3

، در صرورت توقیرف یرا 1399قانون جدید آیین دادرسی مردنی موروّب سرال  136ماده  موجببهصحیح است  2ی گزینه پاسخ:

گرردد زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسری متوقرف نمی

 دهد.ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می

 

 



 

 
 

اثر تعلیقی دادخواست واخواهی که خارج از مهلت تق یم ش ه، نسبت به رأی غیابی که ابالغ واقعی ش ه باشه ، از  -34  

 چه تاریخی است؟

 ب( ثبت دادخواست واخواهی   الف( قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی 

 است واخواهید( صدور قرار قبولی دادخو  ج( ثبت دادخواست واخواهی، فقط در دعاوی مالی 
 

 
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  01مرحله  30مطابقت با سوال 

 در صورت طرح ایراد امر مطروحه در دادگاه دیگر توسط خوانده در جلسه اول، دادگاه باید: -38

 ( قرار رسیدگی توأمان صادر نماید.      2    ( قرار عدم صالحیت صادر نماید.    1

 قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.( 4    ( قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.  3

 24ماده  2ق.آ.د.م ناظر به بند  29مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  پاسخ:
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  01مرحله  21مطابقت با سوال 

 کند؟در صورت ایراد امر مطروحه و ایراد امر مختومه دادگاه کدام یک از قرارهای ذیل را صادر می -21
 قرار رد دعوا -( قرار امتناع از رسیدگی2   قرار امتناع از رسیدگی  -( قرار رد دعوا1

 قرار امتناع از رسیدگی -( قرار امتناع از رسیدگی4    قرار رد دعوا -( قرار رد دعوا3
گیررد، را در برمی 24ماده  2د هرگاه ایراد امر م روحه که بن -ق.آ.د.م 24ناظر به ماده  29مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

دادگاه از رسیدگی به دعوا خودداری کرده )قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید( و عرونده را به دادگاهی که دعوا در  29م رح شود حسب ماده 
 نماید.به صدور قرار رد دعوا می ه اقدامرا شامل می شود، دادگا 24ماده  6آن م رح است ارسال می کند. در خووص ایراد امر مختومه که بند 

 

 آزمون آزمایشی 3گروه  2مرحله  20مطابقت با سوال 

ی قضایی مطرح شوند، ابتدا.......... صادر می شود. این قرار نیداز بده ی متفاوت از یک حوزهاگردو پرونده در دو شعبه -28

 ابالغ............... و پاکنویس هم............... .

 ( قرار امتناع از رسیدگی، دارد، نمی شود.2   رسیدگی توأمان، ندارد، نمی شود.( قرار 1

 ( قرار امتناع از رسیدگی، ندارد، نمی شود.4   ( قرار رسیدگی توأمان، دارد، نمی شود.3

سرابقاً در همران دادگراه یرا شود که دعوای اقامه شده بین اصرحاب دعروا، ایراد امر م روحه هنگامی م رح میصحیح است.  4پاسخ: گزینه 

دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است م رح شده و تحت رسیدگی باشد. این ایراد در صورتی که دعروای م روحره همران 

د چنانچره دعروا قربالً ی قبلی نموده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. در صورتی که این ایراد عذیرفته شودعوای اقامه شده

( و چنانچه دعروا قربالً 133شود )م ابق ماده در همان شعبه م رح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می

ر قررار امتنراع از در شعبة دیگری )در دو شعبه متفاوت( از همان دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری و عرونرده، عرم از صردو

ای که دعوا در آن م رح است، ارسال می شود. قررار امتنراع از رسریدگی و رسیدگی، با تعیین رئیم شعبه اول، جهت رسیدگی توأمان به شعبه

 قرار رسیدگی توأمان هر دو، نیاز به ابالغ و عاکنویم شدن ندارند.

 
 

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  02مرحله  27مطابقت با سوال 

 صدور قرار قبول دادخواست واخواهی توسط دادگاه موجب توقف اجرای حام: -23

 ( خواهد شد2  ( چنانچه حکم ابالغ واقعی شده باشد، نخواهد شد1

 ( نخواهد شد.4  ( چنانچه حکم ابالغ قانونی شده باشد، خواهد شد.3

بعد از آنکه دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه شد و دادگاه  -آن 1ق.آ.د.م و تبورة  336مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

علیره ابرالغ قرار قبولی دادخواست را صادر نمود، اجرای حکم متوقف خواهد شد. در این خووص تأثیری ندارد که حکرم غیرابی بره محکوم

 الغ قانونی.واقعی شده باشد یا اب

 

 
 

 



 

در مقا  رسی گی به دعوی تج ی نظر، چنانچه هزینه دادرسی مرحلة نخستین و همچنین هزینه دادرسهی مرحلهة  -35

 تج ی نظر، کامل پرداخت نش ه باش ، اق ا  دادگاه تج ی نظر به ترتیب ک ا  است؟

 صدور اخطار رفع نقص -الف( صدور اخطار رفع نقص

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

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

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

 

 
 

 پس از تسلیم نظریه کارشناس به دادگاه، تکلیف دادگاه چیست؟ -36
 الف( در موارد فنی و تخصصی، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

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

رأساً از سوی دادگاه صادر شده باشد و نظریه کارشناسی برا اوضراع و احروال محقرق و معلروم پرونرده ج( چنانچه قرار کارشناسی 

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

 باشد.ن نمید( چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به پیروی از آ
 

 آزمون آزمایشیجامع  4مرحله  34مطابقت با سوال 

نماید. در پی تجدیدنظر خواهی از رأی و در دعوای مطالبة ثمن معامله، دادگاه بدوی خوانده را محاوم به پرداخت آن می -34

دهد که هزینه دادرسی دعوای بدوی بطور کامل پرداخت ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر تشخیص می

اخطار می کند که ظرف ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. ولی خواهان در مهلت قانونی اقدامی نگردیده و لذا به خواهان 

 نمی نماید. در این صورت:

 نماید.( دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی صادره قرار رد دعوای بدوی را صادر می2 نماید.       ( دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می1

 نماید.( دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می4           نماید.دادگاه بدوی قرار رد دعوای بدوی را صادر می( 3

م ابق این ماده عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفرع  -ق.آ.د.م 323مستند به ماده صحیح است.  2گزینه   پاسخ:

نونی در مرحلة بدوی موجب نقض رأی در مرحلة تجدیدنظر نخواهد شد. بلکه در این موارد دادگاه تجدیردنظر نقص آن در موعد مقرر قا

به دادخواست دهندة بدوی اخ ار می کند که ظرف ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در مهلت قانونی دادگاه 

 قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.تجدیدنظر ضمن نقض رأی صادره از دادگاه بدوی 
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  03مرحله  29مطابقت با سوال 

در صورتی که دادگاه بدوی، دعوا را غیر مالی دانسته و تمبر مرحله تجدیدنظر خواهی نیز بر همین اسداس بده دادخواسدت  -29

 تجدیدنظر، آن مرجع دعوا را مالی بداند: تجدیدنظر الصاق و ابطال شده باشد ولی پس از طرح پرونده در مرجع

      کند.( عرونده را برای صدور اخ ار رفع نقص به دادگاه بدوی ارسال می1

 کند.( عرونده را برای صدور قرار رد دعوا به دادگاه بدوی ارسال می2

        نماید. ( مبادرت به صدور قرار رد دعوا می3

 نماید.می( مبادرت به صدور اخ ار رفع نقص 4

در صورتی که دادگاه بدوی، دعوا را غیرمالی دانسته و تمبرر مرحلره تجدیردنظر  -ق.آ.د.م 323مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

خواهی نیز بر همین اساس به دادخواست تجدیدنظر الواق و اب ال شده باشد ولی عم از طرح عرونده در مرجرع تجدیردنظر، آن مرجرع دعروا را 

مالی بداند نتیجه آن خواهد بود که تمبر مرحله تجدیدنظر نیز ناقص اب ال شرده اسرت. ولری در ایرن حالرت نیرز چرون منشرأ نقرص تمبرر بره 

خود مبادرت به رفع نقص نماید و در صورتی که رفع نقص نگردیرد، قررار  323دادخواست بدوی برمی گردد، دادگاه تجدیدنظر باید م ابق ماده 

 را صادر نماید.رد دعوای بدوی 
 

 

 
 

 



 

 
 

 اگر دادخواست تج ی نظر خواهی به علت تغییر نشانی تج ی نظر خوان ه ابالغ نشود، ک ا  مورد صحیح است؟ -33
 شود.الف( قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر می

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

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

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

هی به دلیل مغایرت دو حکم، تکلیف در صورت پذیرش اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم و در صورت فرجا  خوا -38

 احکا  صادره چیست؟
شود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال بره قروت خرود براقی خواهرد مانرد و در الف( در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می

 فرجام خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

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

 خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

شود و حکم اول در اعاده دادرسی در صورت مخالفت برا قرانون نقرض خواهرد شرد و در ج( در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می

 د ماند.فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواه

شود و حکم دوم در اعاده دادرسی در صورت مخالفرت برا قرانون نقرض خواهرد شرد و در د( در هر دو شکایت، حکم اول نقض می

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

 

 آزمون آزمایشی 4گروه  6مرحله  39مطابقت با سوال 

در صورت عدم تطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، چه اقدامی  -39

  باید صورت پذیرد؟

 تواند بدون توجه به نظر کارشناس، برخالف آن رأی صادر نماید.( دادگاه می1

 ( بایستی دادگاه، کارشناس را ملزم نماید تا نظر خود را اصالح کند.2

 ( دادگاه بایستی کارشناس دیگری انتخاب نماید.3

 ( دادگاه بایستی از نظر کارشناس متابعت نماید.4
ر کارشناس برا که نظنتیجه کارشناسی باید با اوضاع و احوال محقق ت ابق داشته باشد و درصورتی صحیح است. 8ی گزینهپاسخ: 

ای غیر معقول و نامتعارف باشرد، دادگراه و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی م ابقت نداشته باشد و درنتیجه، نتیجه اوضاع
، به آن ترتیب اثر ندهد و با توجه به سایر مسرتندات 1399قانون آیین دادرسی مدنی مووّب سال  262تواند به استناد ماده می

 ادامه دهد.دعوی رسیدگی را 
 

 آزمون آزمایشی 4گروه  7مرحله  33مطابقت با سوال 

 محقق و معلوم مورد کارشناسی ........... واحوالاوضاعدر صورت عدم مطابقت  نظریه کارشناس منتخب دادگاه با  -33

 تواند بدون توجه به نظر کارشناس، برخالف آن رأی صادر نماید.( دادگاه می1

 کارشناس را ملزم نماید تا نظر خود را اصالح کند.( بایستی دادگاه، 2

 ( دادگاه بایستی کارشناس دیگری انتخاب نماید.3

 ( دادگاه بایستی از نظر کارشناس متابعت نماید.4

واحوال که نظر کارشناس برا اوضراعواحوال محقق ت ابق داشته باشد و درصورتینتیجه کارشناسی باید با اوضاعصحیح است.  8ی گزینهپاسخ: 

 262توانرد بره اسرتناد مراده ای غیرمعقول و نامتعارف باشرد، دادگراه می، نتیجهجهیدر نتمحقق و معلوم مورد کارشناسی م ابقت نداشته باشد و 

 ، به آن ترتیب اثر ندهد و با توجه به سایر مستندات دعوی رسیدگی را ادامه دهد.1399سال قانون آیین دادرسی مدنی مووّب 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 چنانچه طرفین اختالف، سه نفر داور تعیین نماین  و داوران قبولی خود را اعال  نماین ، ک ا  مورد صحیح است؟ -39

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

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

 

 آزمون آزمایشی 0گروه  04مرحله  31مطابقت با سوال 

 باشد، دادگاه پس از قبول اعادة دادرسی:اگر جهت اعادة دادرسی مغایرت دو حام  -31
 شود.( حکم دوم را نقض می نماید ولی حکم اول در صورت مخالفت با قانون نقض می1

 ( حکم اول را نقض و حکم دوم به قوت خود باقی خواهد ماند.2

 نماید.( هر دو حکم را نقض و حکم جدیدی صادر می3

 باقی خواهد ماند.( حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود 4

 ق.آ.د.م 439مستند به ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 
 

 آزمون آزمایشی 4گروه  01مرحله  31مطابقت با سوال 

چنانچه به دلیل مغایر بودن دو حام، درخواست اعاده دادرسی شده باشد، دادگاه بعدد از قبدول دادخواسدت اعداده  -31

 کند؟دادرسی و رسیدگی، چه اقدامی می

   حکم اول را فسخ و حکم دوم به قوت خود باقی خواهد ماند. (1

 ( حکم دوم را فسخ و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.2

   دهد.( هر دو حکم را فسخ و مجدداً حکم می3

 کند.( هر کدام از دو حکم که صحیح باشد تأیید و دیگری را فسخ می4

خووص همان دعوا و اصحاب آن که قبالً توسط همان دادگاه صادرشده  صادره با حکم دیگری درهرگاه حکم  صحیح است. 2ی گزینهپاسخ: 

موجب ماده که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، در واقع مغایرت دو حکم جهت اعاده دادرسی باشد، دادگاه بهاست متضاد باشد، بدون این

 درسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.، عم از قبول اعاده دا1399ق.ا.د.م. مووّب سال  439

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 کن ؟کامل میک ا  مورد، عبارت زیر را به نحو صحیح  -41

چنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از محکو  علیه باش ، تنها در صورتی به عنوان مال محکو  علیهه بازداشهت »

 .«شود که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نمای  و............. نمی
 الف( دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.

 ب( سند رسمی مالکیت خود را ارائه نماید.

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

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

 

 آزمون آزمایشی 4گروه  00مرحله  43مطابقت با سوال 

 ود.ربا ......... طرفین دعوی، داوری از بین می -43

 ( هر سه مورد4( حجر یکی از                  3                ( فوت یکی از 2      ( تراضی کتبی          1

رود کره ، در دو مورد داوری از بین می1399قانون آیین دادرسی مدنی مووّب سال  421موجب ماده بهصحیح است.  4ی گزینهپاسخ: 

 اند از:عبارت
که طرفین بخواهند برا تراضری قررارداد دقت شود که، درصورتی ( با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا2طرفین دعوا، ( با تراضی کتبی 1

 داوری را خاتمه و داوری را از بین ببرند، این توافق حتماً باید کتبی باشد.
 

 آزمون آزمایشی 0گروه  01مرحله  32مطابقت با سوال 
 تعیین شده باشد، اماان عزل آن:چنانچه داور با تراضی طرفین  -32

 ( همانند عزل داور اختواصی نیاز به تراضی طرفین ندارد.1

 ( بر خالف عزل داور اختواصی نیاز به تراضی طرفین ندارد.2
 ( همانند عزل داور اختواصی مستلزم تراضی طرفین است.3

 ( بر خالف عزل داور اختواصی مستلزم تراضی طرفین است.4
ق.آ.د.م چه داور اختواصی باشد و چه با تراضی تعیین شده باشرد امکران عرزل او  492مستند به ماده صحیح است  3گزینه  پاسخ:

 وجود ندارد، مگر این که طرفین با عزل او توافق کنند.
 

 آزمون آزمایشی 4گروه  00مرحله  34مطابقت با سوال 

  آیا عزل داور بعد از تعیین آن، اماان دارد؟ -34

 کم و هیچ مقام ممکن نیست.( با تومیم هیچ2            با تومیم هر یک از طرفین ممکن است. (1

 ( با تراضی طرفین ممکن است.4             ( با تومیم دادگاه ممکن است.3

ی ایرن فقرط طررفین بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی، یعنرصحیح است.  4ی گزینهپاسخ: 

توانند با تراضی طرفین داور یا داوران را عزل نمایند. البته هیچ که به داور صالحیت رسیدگی به دعوا را دارند، می گونههمانهستند که 

 یک به تنهایی حق عزل داور را ندارند و دادگاه نیز چنین حقی ندارد.

 
 

 



 

 تجارت حقوق

 ک ا  مورد، صحیح است؟ -41

 ضامنین( است.الف( اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین )بدواً به مدیون اصلی و سپس 

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

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

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

 
 

 ک ا  مورد درخصوص معامالت م یرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت م یره، صحیح است؟ -42
 الف( بدون تصویب مجمع عادی باطل است.

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

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

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

 

 های آزمایشیآزمون 0گروه  20آزمون  40سوال مطابقت با 

 ؟کدام گزینه صحیح نیست -48

 .ضامن سفته با شخوی که از وی ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی دارد( 1

این شرط مالک مسئولیت  اگر شرط شده باشد ضامن سفته با شخوی که از وی ضمانت کرده است مسئولیت اشتراکی دارد، (2

 .ضامن است

مسرئولیت  حتی اگر شرط شده باشد ضامن سفته با شخوی که از وی ضمانت کرده است مسئولیت اشرتراکی داشرته باشرد،( 3

  .تضامنی دارد

 .مسئولیت تضامنی دارند الًد تجاری اصوصادر کننده و ظهر نویم سن( 4

ق.ت ضامن سند تجاری با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی دارد اما اگر شرط 249با توجه به ماده . صحیح است 3گزینه پاسخ: 

 .داشته باشد این شرط محترم است و باید اجرا شود )نسبی( شده باشد ضامن یا مسئولی دیگر از سند مسئولیت اشتراکی



 

 
 

چنانچه م یران شرکت سهامی، معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیهات شهرکت باشه  انجها   -43

 دهن ، ک ا  مورد صحیح است؟
 الف( معامالت مزبور باطل است.

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

 باشند.ج( معامالت مزبور غیرنافذ است و مدیران، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می

 باشند.ه به شرکت مید( معامالت مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال، مسئول خسارات وارد

 

 های آزمایشیآزمون 0گروه  21آزمون  47، سوال 3گروه  0آزمون  11و  47سوال مطابقت با 

ای که با شرکت می شود، یای از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل سهیم بوده باشد و این چنانچه در معامله -43

اجازه از هیئت مدیره صورت گرفته باشد و در مجمع عمومی معامله تصویب نگردد، آن معامله........... معامله بدون اخذ 

 خواهد بود.

 ( در هر حال صحیح و به قوت خود باقی2                      ( قابل اب ال1

 ( قابل فسخ4                      ( باطل 3

)سهیم شدن مردیران  051ی اصالحی قانون تجارت معامالت مذکور در ماده یحهال 001طبق ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

و مدیر عامل( در هر حال ولو آن که توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگرر در مروارد 

 تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

مدیره، با شرکت معامله بیعی انجام داده باشد که مجمع عمومی بعداً آن را تصویب اگر مدیری، بدون اجازه هیئت  -11

 ناند چنانچه او کاال را که از شرکت خریده است را به شخص ثالثی بفروشد، معامله اخیر...

 ( قابل اب ال است.2   ( باطل است.1

 ( در هر حال صحیح است.4 ه باشد.( معتبر است مگردر موارد تدلیم و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرد3

ی اصالحی قانون تجارت معامالت مشمول کنترل در هر فرضی در مقابرل الیحه 001براساس ماده صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

 اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

  ؟کدام گزینه صحیح است -43

 .را توویب کند نآمجمع عمومی عادی  اگر حتی ،مدیره باطل استمدیران شرکت سهامی با شرکت بدون اجازه هیئتمعامله ( 1

 .را توویب نکند نآاگر مجمع عمومی عادی  ،مدیره باطل استمعامله مدیران شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت (2
 .را توویب نکند نآمجمع عمومی عادی  اگر حتی ،ره صحیح استمدیمعامله مدیران شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت (3

 .را توویب نکند نآاگر مجمع عمومی عادی  ،مدیره باطل استمعامله مدیران شرکت سهامی با شرکت بدون اجازه هیئت (4

مجمع عمومی عادی اجازه داده باشد در این صورت چه  مدیره معامله مدیران با شرکت رااگر هیئت. صحیح است 3 گزینهپاسخ: 

ن معاملره خسرارتی بره شررکت وارد آست که اگر در اثر ا ن اینآچه نکند معامله صحیح است و تنها ضمانت اجرای  تصویب کند و

مدیره بوده باشد اما مجمع عمرومی تصرویب اگر معامله بدون اجازه هیئت. شود مدیران دخیل در معامله مسئول جبران خواهند بود

)قابرل ابطرال اسرت نره  مدیره باشد و مجمع عمومی تصویب نکند معاملهاگر معامله بدون اجازه هیئت طورنیهم. کند صحیح است

 .(4اینکه باطل باشد موضوع گزینه 



 

 
 

 شون ؟در حقوق فعلی ایران، بازرسان شرکت سهامی عا  از میان ک ا  یک از موارد زیر، انتخا  می -44

 اند.، پروانه دریافت داشته0041الیحه قانونی اصالح قانون تجارت  044اجرایی تبصره ماده الف( بازرسانی که براساس آیین نامه 

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

 ج( مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی 

 دارد( حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بها

هر گاه رئیس هیئت م یره شرکت سهامی موقتاع نتوان  وظایف خود را انجا  دهه ، وظهایف او را چهه فهردی انجها   -45

 ده ؟می
 ب( نایب رئیس هیئت مدیره      الف( مدیر عامل شرکت 

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

 تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت م یره شرکت سهامی، به عه ه ک ا  مرجع است؟ -46
 ب( فقط مجمع عمومی عادی سالیانه     الف( مجمع عمومی عادی 

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

............... سرمایه شرکت از میان برود، هیئت م یره مکلف به دعهوت های وارده به شرکت سهامی، ...اگر بر اثر زیان -43

 مجمع عمومی............... است.

 عادی -ب( حداقل نصف    عادی -الف( بیش از نصف

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

 های آزمایشیآزمون 0گروه  01آزمون  10و سوال  0گروه  1آزمون  10سوال مطابقت با 

 معامالت متضمن رقابت با شرکت توسط مدیران ......... -18

 ( قابل اب ال است.4 ( غیر نافذ است. 3 ( باطل است.2 ( صحیح است.1

الیحره اصرالحی قرانون تجرارت  000الیحه اسالحی قانون تجارت و مفهوم مراده  002 به استناد مادهصحیح است.  1گزینه  پاسخ:

 گزینه معامالت متضمن رقابت صحیح هستند اما مدیر مربوطه موظف به جبران خسارات وارده است.

 رقابت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با شرکت سهامی... -18

   ( قابل اب ال است.2  ( باطل است.1

 ( صحیح است لکن شخص مزبور در صورت تخلف ملزم به جبران خسارات است.4  ذ است.( غیرناف3

در مورد فعالیتهای انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر فعالیتهای شرکت بوده و متضرمن رقابرت برا شررکت صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

رر نداشته و صرفاً مدیر متخلف را مشمول جبران زیان هرای وارد برر باشد، قانونگذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله ای مق

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معامالتی نظیرر معرامالت شررکت کره »الیحه اصالحی تلقی نموده است:  000شرکت به شرح مذکور در ماده 

خلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسرئول متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده ت

 «.جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت



 

 
 

گیهرد، های مالی، با تصمیم مجمع شرکا و کسب ح نصا  صهورت میدر شرکت با مسئولیت مح ود، تصویب صورت -48

 ح نصا  ک ا  است؟

𝟑الف( دارندگان 

𝟒
  سرمایه+ اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه 

𝟑ب( دارندگان 

𝟒
 سرمایه+ اکثریت عددی حاضر در جلسه 

 ج( دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع

 د( دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع

 

 های آزمایشیزمونآ 3گروه  4آزمون  13سوال ، 0گروه  3آزمون  41سوال مطابقت با 

 درصد سرمایه شرکت سهامی عام از میان برود ........... 13در صورتیاه بواسطه زیان های وارده  -41

( هیات مدیره بایستی مجمع عمومی عادی را دعوت نماید تا شرکت منحل شده یا سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه قانونی 1

 افزایش یابد.

عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا شرکت منحل شده یا سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه قانونی ( هیات مدیره بایستی مجمع 2

 افزایش یابد.

 ( هیات مدیره بایستی مجمع عمومی عادی را دعوت نماید تا شرکت منحل شده یا سرمایه به مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد.3

 دعوت نماید تا شرکت منحل شده یا سرمایه به مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد.( هیات مدیره بایستی مجمع عمومی فوق العاده را 4

باشرد لرذا اساساً افزایش و کاهش سرمایه و انحالل پیش از موعد در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده میصحیح است.  4پاسخ: گزینه 

باری است و در صورتیکه نیمی از سررمایه شررکت از میران غلط میباشند. همچنین در این فرض که از موارد کاهش سرمایه اج 0و  0گزینه 
 بدان اشاره شده است. 0041الیحه  040برود راه حل مقنن کاهش سرمایه است و نه افزایش سرمایه که در ماده 

غیر  العاده باید تصمیم به...........دراگر بر اثر زیانهای وارده ............. شرکت از میان رود مجمع عمومی فوق -13

 اینصورت .........

 هر ذی نفع حق تقاضای حکم از دادگاه مبنی بر انحالل شرکت را دارد. -انحالل دهد -( نوف سرمایه1

 هر ذی نفع حق تقاضای حکم از دادگاه مبنی بر انحالل شرکت را دارد. -انحالل یا بقا دهد -( حداقل نوف سرمایه2

 هر ذی نفع حق تقاضای حکم از دادگاه مبنی بر انحالل شرکت را دارد. -ش سرمایه  دهدبقای شرکت با افزای -( بیش از نوف سرمایه3

 هر ذی نفع حق تقاضای حکم از دادگاه مبنی بر انحالل شرکت را دارد. -انحالل یا بقا باکاهش سرمایه دهد -( حداقل نوف سرمایه4

نهای وارده )حداقل نصف سرمایه( شرکت از میان برود هیئت اگر بر اثر زیا 040با توجه به مادهصحیح است.  4گزینه  -53پاسخ: 

مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع )انحالل یا بقاء( شرکت مورد شورورای 

ایرن قرانون سررمایه  6ت مراده واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به )انحالل شرکت ندهد( باید در همان جلسه و با رعایرت مقرررا

در صورتی که هیئت مدیره برخالف این ماده به دعوت مجمع عمرومی فروق العراده  .شرکت را به )مبلغ سرمایه موجود کاهش( دهد
شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقدگردد )هر ذینفعی می توانرد انحرالل شررکت را از مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می

 ه صالحیتدار درخواست کند(.دادگا



 

 
 

 بستانکاران شرکت تضامنی، در ک ا  صورت، حق مراجعه به شرکا را دارن ؟ -49
 الف( پس از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود

 ب( به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت

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

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

 
 

 های آزمایشیآزمون 0گروه  21آزمون  11+ سوال 3گروه  3آزمون  41سوال مطابقت با 

........... و اگر در دفعه اول حاصل نشد باید به تصویب تصمیمات در شرکت مسئولیت محدود باید به تصویب  -41

 .............. و اساسنامه ............

 میتواند خالف این ترتیب دهد –اکثریت نوف شرکا  -( اکثریت الاقل نوف شرکایی که اکثریت نوف سرمایه را دارند1

 نمیتواند خالف این ترتیب دهد –ف سرمایه را دارند اکثریت نوف شرکا که اکثریت نو-( اکثریت الاقل دارای نوف سرمایه2

 نمیتواند خالف این ترتیب دهد –اکثریت عددی شرکا  –( اکثریت الاقل نوف شرکا  3

 میتواند خالف این ترتیب دهد –اکثریت عددی شرکا  -( اکثریت الاقل نوف سرمایه4

اٌ تصمیمات شرکت باید به تصویب شرکایی که  اکثریرت الاقرل قانون تجارت ابتد 016به استناد ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

نصف سرمایه اتخاذ شود اما اگر این اکثریت حاصل نشود، در بار دوم مهم به تصویب رسیدن اکثریت عددی شررکا اسرت، حتری اگرر 

 اشتباهات فاحش وجود دارد. 0و  5و  0ای را نداشته باشند در گزینه های اکثریت سرمایه

و در مورد تصدمیم بده  ........تصمیم  گیری در شرکت مسئولیت محدود در موضوع تغییر اساسنامه منوط بهتصمیم -13

 .باشدو برای افزایش تعهدات شرکا تصمیم ......الزم می انحالل شرکت .........
 اکثریت شرکا -ایه را دارا باشندای از شرکا که بیش از نوف سرمعده -باشند سه چهارم شرکایی که اکثریت سرمایه را دارا( 1

 تمام شرکا -باشند ای از شرکا که بیش از نوف سرمایه را داراعده -اکثریت شرکایی که سه چهارم سرمایه را دارند( 2

 تمام شرکا -ای از شرکا که نوف سرمایه را دارا باشندعده -شرکایی که سه چهارم سرمایه را دارند (3

 تمام شرکا -ای از شرکا که بیش از نوف سرمایه را دارا باشندعده -رمایه را دارنداکثریت شرکایی که نوف س (4

سره ربرع »کره الاقرل  شرکا« اکثریت عددی» با دیگری راجع به اساسنامه باید تغییر هر -000ماده . صحیح است 2گزینه پاسخ: 

صورت تصمیم عده  در -004 ماده -ب .شده باشد دیگری مقرراینکه در اساسنامه اکثریت  مگر به عمل آید باشند دارا نیز را «سرمایه

 مجبور شریکی را تواندنمی اکثریت شرکا هیچ مورد در -005ماده  شرکت باشد« نصف سرمایه بیش از» الشرکه آنهاکه سهم شرکا از

 .شرکا نیست مانع تصمیم تمام 005کند که به تعبیر برخی اساتید حقوق تجارت ماده  الشرکه خودسهم به ازدیاد

 

 های آزمایشیآزمون 3گروه  3آزمون  41سوال مطابقت با 

 شرکای شرکت تضامنی تحت چه شرایطی مسئول دیون شرکت هستند؟ -41

 بل ثالث باطل است.( بعد از انحالل شرکت و در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، و شرط خالف این، بین شرکا صحیح و در مقا1

 ( قبل از انحالل شرکت، و در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، و شرط خالف این، بین شرکا صحیح و در مقابل ثالث باطل است.2

 ( بعد از انحالل شرکت، حتی شرکت دارایی داشته باشد، و شرط خالف این، بین شرکا باطل و در مقابل ثالث باطل است.3

 کت، و در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، و شرط خالف این، بین شرکا صحیح و در مقابل ثالث باطل است.( قبل از انحالل شر4

اگر چه شرکای شرکت تضامنی مسئول کل دیون شرکت هسرتند امرا ایرن مسرئولیت بعرد از انحرالل صحیح است.  1گزینه پاسخ: 

رکا برای کل دیون شررکت رجروع کررد. در نتیجره قبرل از توان به تک تک ششرکت است و در صورت عدم کفایت دارایی شرکت می
توان به شرکا رجوع کرد )مراده توان به شرکا رجوع کرد. مضافا در صورت انحالل شرکت اگردارایی داشته باشد نمیانحالل شرکت نمی

ا صرحیح امرا در مقابرل ق.ت(. همچنین شرط خالف بین شرکا در مورد تضامنی نبودن انها نسبت به دیون شرکت، بین خود شرک054

 ق.ت(006ثالث باطل است و به عبارت دیگر همچنان در مقابل ثالث مسئولیت آنها تضامنی است. )



 

 در شرکت تضامنی، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سرمایه شرکت نصف شود، شرکت .......... -51
 تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.ب( می  های تجاری تبدیل شود.الف( باید به نوع دیگری از شرکت

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

 
 

توانه  پرداخت در داخل کشور صادر و با ع   پرداخت مواجه شود، دارن ه ظرف چه م ت می چنانچه سفته به منظور -51

 علیه صادرکنن ه اقامه دعوی نمای ؟
 ب( شش ماه از تاریخ سررسید سفته         الف( یک سال از تاریخ سررسید سفته 

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

 

 های آزمایشیآزمون 3گروه  4آزمون  16سوال ، 0گروه  9آزمون  44سوال مطابقت با 

که در شرکت نامه مقرر شده  در کدام یک از شرکتهای تجاری اماان دارد شریک را مجبور نمایند بیش از آنچه -44

 است به شرکت سرمایه دهد.

 ( شرکتهای تضامنی و نسبی4( شرکت نسبی            3( شرکت تضامنی          2( شرکت با مسئولیت محدود            1

ر، در شررکتهای همان قانون ناظر بر مرواد مرذکو 081قانون تجارت و ماده  055و  005بر طبق مواد صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

تضامنی و نسبی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود، مادام که این کمبود جبران نشده، تأدیه هر نوع منفعت به 

ای که به علت ضررهای وارده کم شرده تواند به تکمیل سرمایهشرکاء ممنوع است. جز در موارد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی

 کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است، به شرکت سرمایه دهد. است ملزم

 در صورت ضرر وارد شدن به سهم الشرکه شرکا در شرکت تضامنی: -16

 ( تادیه سود به شرکا منوط به تراضی تمام شرکا است.1

 که اکثریت عددی دارند.( تادیه سود به شرکا منوط به تراضی سه چهارم شرکایی است 2

 ( شرکا م لقا ملزم به تکمیل سرمایه نیستند.3

 ( هیچ کدام4

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مرادام کره ایرن  – ق.ت005به استناد ماده  صحیح است. 4گزینه پاسخ: 

)مطلقا حتی با تراضی تمام شرکا( در مرورد گزینره سره بایرد  .کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت )سود( به شرکاء ممنوع است

توان شرکا را ملزم به تکمیل سرمایه کرد و به نوعی ذیل ماده مذکور امرر بره می 005متذکر شد در صورت فراهم آمدن شرایط ماده 

 تکمیل سرمایه داده است )مادام که این کمبود جبران نشده است(.

 



 

 
 

قرار « ج»ده  و وی نیز آن را ظهرنویسی نموده، در اختیار قرار می«  »ای چک صادر و در اختیار بابت معامله« الف» -52

ی دارن ه علیه هر دو نفهر اقامهه دعهوگردد و ده ، سپس معامله اول فسخ گردی ه و چک با ع   پرداخت مواجه میمی

 خ معامله استناد کن ؟توان  به فسکن ، ک ا  یک از اشخاص زیر میمی
 ب( هر دو شخص الف و ب   الف( هیچ کدام از دو شخص الف و ب 

 د( فقط شخص ب     ج( فقط شخص الف 

های آزمون 3گروه  1آزمون  11سوال ، 0،  گروه 20آزمون  16+ سوال 0گروه  02آزمون  16سوال مطابقت با 

 آزمایشی

صادر شده است و چندین بار با ظهرنویسی منتقل شده است، بارجوع دارنده  8/1/94ای به تاریخ سررسید سفته -16

باشد و اگر این موعد گردد.مدت قانونی اعتراض )واخواست( ........ میدر موعد قانونی پرداخت نمیبه صادر کننده 

 رعایت نشود........:

 شود.حق رجوع و دعوا همه مسئولین ساقط می -( یک ماه است1

 حق رجوع و دعوا  به ظهرنویسان ساقط، اما علیه صادرکننده محفوه است. -( یک ماه2

 شود.رجوع ودعوا علیه همه مسئولین ساقط میحق  -( ده روز3

 حق رجوع و دعوا به ظهرنویسان ساقط، اماعلیه صادرکننده محفوه است. -( ده روز4

ق.ت اعتراض عدم تادیه  581شود و به استناد تمام مقررات برات در سفته اجرا می 011به استناد صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

شود امرا چرون در و اگر در این مدت انجام نشود حق رجوع علیه ظهرنویسان مطلقا ساقط می روز از )سررسید سند( است01ظرف 

شود. از طرفی رساندن وجه برات بره ترین مسئول پرداخت است حق رجوع به وی حتی در فرض عدم رعایت مواعد نمیسفته اصلی

 د تا سقوط مسئولیت وی را بتوان پیش بینی کرد.در سفته چون براتگیر وجود ندارد موضوعیت ندار 511براتگیر موضوع ماده 

 مدت اعتراض عدم تأدیه برات .........و مدت اقامه دعوی آن اگر..........  -16

 بنا بر پرداخت در ایران باشد یکسال از اعتراض عدم تأدیه -( یک سال0

 بنا بر پرداخت در خارج باشد یکسال از اعتراض عدم تأدیه -( ده روز5

 اگر بنا بر پرداخت در ایران باشد یکسال از صدور برات -( یکسال0

 اگر بنا بر پرداخت در خارج باشد دوسال از اعتراض عدم تأدیه -( ده روز4

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ )وعده یرا سررسرید( بره وسریله  -581ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیره شرود و بعلرت  -586تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. ماده ای که اعتراض عدم نوشته

برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف )یکسال از تاریخ اعترراض(  541عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 

باید )درخارجه تأدیه( شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنرده و یرا ظهرنویسرهای در مورد برواتی که  -581اقامه دعوی نماید. ماده 

 مقیم ایران در ظرف )دو سال( از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

یه ........... و مدت اقامه تأدشود، مدت اعتراض عدم یه نمیتأدوجه براتی قرار است در ایران پرداخت شود اما  -11

 است و چنانچه مواعد رعایت نشود............دعوا ............ 

 باقی است. صادرکنندهحق رجوع علیه ظهر نویسان ساقط اما علیه  – یه براتتأدیک سال از اعتراض عدم  –( یکسال از صدور برات 1

 شودیمحق رجوع علیه ظهر نویسان ساقط  – یه براتتأدیک سال از اعتراض عدم  –-( ده روز  از سر رسید برات2

 شودیمحق رجوع علیه ظهر نویسان ساقط  – یه براتتأدیک سال از اعتراض عدم  –( ده روز  از صدور برات 3

 ساقط اما علیه ظهرنویسان باقی است صادرکنندهحق رجوع علیه  – یهتأدده روز از اعتراض عدم  –( ده روز از سررسید برات 4

ق.ت  586توجره بره مراده  مدت اعتراض عدم تأدیه ده روز از سررسید سند است و برا 584به استناد ماده صحیح است.  2پاسخ: گزینه 

اگرر مواعرد مرذکور رعایرت  مهلت اقامه دعوا نسبت به چنین سندی چون قرار بر تأدیه در ایران بوده است یکسال از تاریخ اعتراض اسرت و

نانچه صادرکننده محل را به برات گیر رسانده باشد حق رجروع سراقط دهد و چنشود دارنده حق رجوع به ظهر نویسان را مطلقاً از دست می

 ای به این مورد نشده بود(اما اگر محل را نرسانده باشد حق رجوع علیرغم عدم رعایت مواعد باقی است )که در گزینه اشاره



 

شخصی از صادرکنن ه چک ضمانت نموده است. چنانچه بع اع معلو  شود صادرکنن ه به هن ا  ص ور، فاقه  اهلیهت  -53

 توان  استناد کن ؟ا  یک از موارذ زیر میبوده و یا امضای ایشان جعل ش ه است، ضامن به ک 

 ب( به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل   عنهالف( فقط به مجعول بودن امضای مضمون

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

 
 

 شود؟ساله در سفته در صورتی که نسبت به سن  اعتراض نش ه باش ، از ک ا  تاریخ شروع می 5ر زمان مرو -54
 ب( تاریخ پایان مهلت اعتراض  .الف( تاریخی که به زیان دارنده، از سند استفاده بالجهت شده باشد

 د( تاریخ صدور       ج( تاریخ سررسید
 

 
 

 توان  به عنوان اقامت اه خوان ه قرار ده ؟ا میاقامه دعوی علیه صادرکنن ه، ک ا  یک از موارد زیر ر دارن ه چک برای -55

 الف( فقط اقامتگاه صادرکننده 

 ب( فقط محل بانک صادر کننده دسته چک

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

 آزمایشی هایآزمون 0گروه  00آزمون  11سوال با مطابقت 

 کدام گزینه صحیح نیست؟  -11

( چنانچه دارنده ناآگاه از هر جود فساد در سند، آن را به شخوی منتقل نماید که از وجود فساد آگاه است، ایرادات در مقابل 1

 شخص اخیر قابل استناد است. 

 شود. ای وارد نمیتبار سند ل مههای سند تجاری، از ابتدا وجود خارجی نداشته اند، به اع( چانچه معلوم شود که بعضی از طرف2

تواند به ای که با نظم عمومی مخالف است، سند تجاری امضا شود، امضا کننده در برابر ثالث نا آگاه نمی( چنانچه به سبب معامله3

 عدم مشروعیت معامله عایه استفاده کند.

 کند.رای او ایجاد مسئولیت نمی( امضای سند توسط شخص فاقد اهلیت هر چند که مبتنی بر اراده است اما ب4

انتقال گیرندگان سند از دارنده با حسن نیت، در حکم دارنده با حسن نیت هستند. بنابراین اگرر مرثالً صحیح است.  1گزینه پاسخ: 

دهد، اگرر )ج( نیرز  )الف( براتی را تنظیم نموده و اشتباهاً به )ب( تسلیم کند و )ب( با سوء استفاده از این موقعیت آن را به )ج( انتقال

اطالع از سوء نیت )ب( بوده است و آن را به )د( منتقل نماید و ثابت شود که )د( که همکار )الف( است از وقوع اشتباه در تسلیم که بی

 تواند در برابر )د( به ایراد تسلیم اشتباه سند استناد نماید.سفته به )ب( آگاهی کامل داشته است، شخص الف نمی

 های آزمایشیآزمون 0گروه  06آزمون  17سوال مطابقت با 

های طرح دعوا برای مطالبه برات صحیح است زمانی که برات ............ به مدت کدام گزینه در مورد یای از مرور زمان -13

 باشد:.......... از تاریخ ............. می

 عقیب قضاییاز تاریخ صدور سند یا آخرین ت -ماه 2 -( برای امور تجاری یا غیرتجاری صادر شده باشد1

 از تاریخ صدور واخواست یا آخرین تعقیب قضایی -سال2 -( از طرف تجار صادر شده باشد2

 از تاریخ صدور واخواست یا آخرین تعقیب قضایی -سال2 -( از طرف تجار و برای امور تجارتی صادر  شده باشد3

 صدور سند یا ظهرنویسیاز تاریخ  -سال2 -( از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد4

مرور زمان واده مذکور با وجود یک شرط )صدور برات، سفته از طرف تجار یا  008به استناد نص ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 این موضوع به طور کامل بیان نشده بود امرا گزینره دو کراملتر و 4ها جز گزینه برای امور تجارتی باشد( که اگر چه در بین هیچ گزینه

نامه یا آخرین تعقیب مقام قضایی اسرت مگرر در ایرن سال از تاریخ صدور اعتراض 2است و مدت این مرور زمان  008نزدیکتر به ماده 

 شود.سال( رسماً به وجود دین اقرار شود که تاریخ اقرار شروع می 2مدت )



 

ای کره گرواهی عردم پرداخرت را صرادر صادرکننده دسته چک و یا شعبه های اقامتگاه صادرکننده، شعبه بانکد( هر یک از محل

 نموده ولو آنکه شعبه صادرکننده دسته چک نباشد.

 به ورشکست ی شرکت تضامنی منحله .............. رأی داد. -56

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

 تواند( نمی           توانختم تصفیه امور شرکت میاز  دج( بع

 از تاریخ حکم ورشکست ی، هر فردی نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باش ، بای  بر ........... اقامه کن . -53
 ب( مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول   الف( مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیر منقول 

 د( مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته     ج( مدیر تصفیه 
 

 
 

 « ............الف»است، در این صورت شخص «  » ورشکسته شریک ضامن شرکت« الف»شخص  -58 
 است.اش صادره شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته الف( که حکم ورشکستگی

های آزمون 0گروه  07آزمون  46+ سوال 0گروه  01آزمون  13+ سوال  3،  گروه 6آزمون  49سوال مطابقت با 

 آزمایشی

 کدام گزینه صحیح است؟  -49
         ( قبل از توقف تاجر حق مداخله در اموال خود را ندارد. 1

 ( بعد از توقف تاجر حق مداخله در اموال خود را ندارد. 2

 ( قبل از صدور حکم ورشکستگی حق مداخله در اموال خود را ندارد.            3

 ( بعد از صدور حکم ورشکستگی حق مداخله در اموال خود را ندارد.4

ور حکم ورشکستگی( حق مداخله در اموال خرود را نردارد. ق.ت تاجر ورشکسته )بعد از صد 412موجب ماده بهصحیح است.  4گزینه  پاسخ:

ی بر مداخله در امروال وی نردارد ریتأثدر نتیجه قبل یا بعد از توقف اگر چه نسبت به برخی معامالت تاجر از باب قابلیت فسخ و اب ال موثراست اما 

 همچنین است قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر.

 ؟ورشاسته صحیح استکدام گزینه در مورد تاجر  -13

 .گیردو به دیون تاجر خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی -بعد از توقف وی حق دخالت در اموال خود ندارد( 1

 .و توفیه ترکه تاجر متوفی تابع اموربازرگانان متوقف نیست ندارد اموال خود بعد از حکم ورشکستگی حق دخالت در( 2

 .تواند موجب ورشکستگی شودو دین مدنی و دین تجاری می ندارد ود راتوقف وی حق دخالت در اموال خ بعد از( 3

 .و توفیه ترکه تاجر متوفی تابع امور بازرگانان متوقف است ندارد اموال خود بعد از حکم ورشکستگی حق دخالت در (4

تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی حق دخالت در امور مالی خود نداردو به عبارت دیگرر حجرر صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

 تراجر –412مراده شود نه بعد از توقف. بلکه بعد یا قبل از توقف در برخری از معرامالت مروثر اسرت ظنی وی از صدور حکم وی شروع می
 ممنروع اسرت. گردد او مدت ورشکستگی عاید حتی آنچه که ممکن است در خود تمام اموال مداخله در از (صدورحکم)تاریخ  ورشکسته از

حرق  ورشکسته بوده و قانونیتوفیه قائم مقام  باشد مدیر تادیه دیون او در آن موثر حقوق مالی ورشکسته که استفاده از کلیه اختیارات و در

ق.ا.ح توفیه ترکه تاجر متوفی تابع مقررات توفیه امور بازرگانران 294 و بموجب ماده اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند از بجای او دارد

 متوقف است )حتی در زمان حیات متوقف نباشد(.

 تاجر ورشاسته از تاریخ ............ -46

 .نچه به وی مجانا تملیک شدهآ( توقف حق دخالت در اموال خود ندارد مگر 1

 .تملیک شده نچه به وی مجاناًآ( صدور حکم ورشکستگی حق دخالت در اموال خود ندارد حتی 2

 .تملیک شده نچه به وی مجاناًآدر حکم دادگاه حق دخالت در اموال خود ندارد حتی  شدهنیی( تع3
 .( توقفی که در حکم دادگاه قید شده است حق دخالت در اموال خود ندارد4

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن  -412ماده  .استصحیح  2گزینه  پاسخ:

ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که اسرتفاده از آن مرؤثر در تأدیره  است در مدت ورشکستگی عاید او گردد

 .جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کندبوده و حق دارد بهمقام قانونی ورشکسته دیون او باشد مدیر توفیه قائم



 

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

 ج( حق اعاده اعتبار ندارد، حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشد

 وجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد.د( به هیچ
 

 
 

ای انجا  دهه ، توقف خود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله در صورتی که تاجر قبل از تاریخ -59

 ای چ ونه است؟وضع چنین معامله

 الف( باطل است.

 ب( غیرنافذ است.

 ج( قابل ابطال است.

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

 های آزمایشیآزمون 0گروه  09آزمون  40سوال مطابقت با 

 گزینه صحیح است؟ک ا   -41

 .دهد از موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری استتاجری که مدیون نیست اما خود را مدیون جلوه می (0

 .مفقود شدن اموال تاجر موجب ورشکستگی به تقلب است( 5

 بتواند تمام دیون و مخارج آن را پرداخت کند از موارد اعاده اعتبار است  تاجر ورشکسته اگر( 0

 امن شرکت برای اعاده اعتبار خود باید دیون خود را پرداخت کند و نه دیون شرکت راشریک ض( 4

صرف مفقود شدن اموال تاجر موجرب ورشکسرتگی  .از موارد ورشکستگی به تقلب است و نه تقویر 1گزینه  .است صحیح 3گزینه پاسخ: 

شریک ضامن یرک شررکت ورشکسرته کره حکرم ورشکسرتگی او نیرز برای آنکه  -263ماده  .به تقلب نیست مگر تاجر عمداً چنین کاری کند

 صادرشده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را عرداخته است ولو اینکه نسبت بره اشرخاص

 .طلبکار قرارداد ارفاقی مخووصی وجود داشته باشد



 

 
 

 ک ا  مورد در خصوص ورشکست ی شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی، صحیح نیست؟ -61
 الف( شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامتنی مبراست.

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

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

   ی خودشانای نمایند، مگر از اموال شخصصهتوانند تعهد حوصی منعقد شده، نمید( شریک با شرکای ضامنی که با او قرارداد مخص

 

  

های آزمون 0گروه  07آزمون  49+ سوال 3گروه  6آزمون  11سوال ، 0گروه  20آزمون  10سوال مطابقت با 

 آزمایشی

 تاجر مالی از اموال خود را هبه کند این عقد... -18

 ( اگر قبل از توقف و بیش از یک چهارم به ضرر غرما باشد باطل خواهد بود. 1

 د.( اگر بعد از توقف باشد م لقاً  باطل خواهد بو2

 ( اگر قبل از توقف باشد م لقاً  قابل فسخ خواهد بود.3

 ( اگر بعد از توقف و بیش از یک چهارم به ضرر غرما باشد  قابل فسخ خواهد بود.4

مراده »مال خود را هبه نموده است نوبت به فسخ این انتقرال « بعد از توقف»با توجه به اینکه تاجر صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

 باشد.ق.ت می450ماده  0اهد رسید بلکه مشمول بند نخو« ق.ت 454

 کدام گزینه صحیح است؟  -13

 قود فرار از ادای دین قابل فسخ است. شرط اضرار به غرما  یا بهای انجام دهد به( تاجر ورشکسته قبل از توقف معامله1

 ( تاجر ورشکسته قبل از توقف هبه غیرمعوض انجام دهد باطل است.2

 کسته بعد از توقف صلح بالعوض  انجام دهد باطل است.( تاجر ورش3

 شرط اضرار بیش از یک چهارم  قابل فسخ  است.ای انجام دهد به( تاجر ورشکسته بعد از توقف معامله4

هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طررف مردیر تصرفیه یرا طلبکراری برر  -454با در نظر گرفتن ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود بررای فررار از ادای که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم اشخاصی

دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معاملره قابرل فسرخ 

صحیح است اما کامل نیست چرا که در این گزینه مقدار ضرر بیش از یک چهارم نیامده است. در مورد  0است. اگر چه ظاهراً گزینه 

هرم صرحیح  4ق.ت است و صرحیح. گزینره  450مطابق ماده  0گزینه دو اگر هبه غیر معوض بعد از توقف باشد باطل است. گزینه 

 عد از توقف.نیست چرا که این گزینه تحت شرایطی قبل از توقف صحیح است نه ب

 .................. معامالت تاجر ورشاسته قبل از توقف -49
 .( چنانچه از معامالت رایگان باشد قابل فسخ است2      .( چنانچه از معامالت رایگان باشد باطل است1

 .صحیح است باشد اصوالً( چه از معامالت رایگان و چه از معامالت معوض 4      .( چنانچه از معامالت معوض باشد باطل است3

ن آق.ت موجرود در 424معامالت تاجر ورشکسته قبل از توقف صحیح است مگر شرایط ماده  اصوالً .صحیح است 4گزینه پاسخ: 

صرحیح اسرت  اصروالًق.ت باشد باطل خواهد بود در غیر این صرورت 423معامله باشد که قابل فسخ است و زمانی که شرایط ماده 

 .به فرزند خود هبه کند که این هبه صحیح است 424زمان قبل از توقف بدون شرایط ماده  نکه تاجر درآمانند 



 

 اصول استنباط اسالمی

 شود؟ک ا  حکم، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل می  -61

 د( ضمان       ج( جواز     ب( بطالن  الف( زوجیت

مناسهب »عبارت « مناسب است که حاکم شرع، مرد  را از زمان اجرای ح  آگاه سازد.»ق. .ا سابق:  111مطابق ماده  -62

 حکم تکلیفی زیر است؟، معادل با ک ا  «است
 د( کراهت      ج( اباحه  ب( حرمت      الف( استحباب

 

 ک ا  عبارت، متضمن حکم تکلیفی است؟ -63
 ب( نکاح نباید در ایام عده صورت گیرد.       الف( طفل باید مطیع ابوین خود باشد.

 ه باید معین باشدد( در اجاره اشیاء مدت اجار       ج( عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد.
 

 
 

 

 آزمونهای آزمایشی -0آزمون جامع  64سوال مطابقت با 

 کدام گزینه مصداق حام تالیفی می باشد؟ -64

       باطل است. رمشروعیغ مقاصد وقف بر( 1

 است. حیصح نید از تیذمه م ابراء( 2

        .ستین صلح به اکراه نافذ( 3

 .دینما کرده است رد افتیکه در را یمال نیع دیبا نیام( 4
و دائر مدار انجام و ترک فعل  ردیگیتعلق م نیبه افعال مکلف ماًیاست که مستق یحکم یفیحکم تکلصحیح است.  4پاسخ: گزینه 
. اقسام ردیگیگذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمیبر اعمال و رفتار انسان اثر م میمستق ریاست که ب ور غ یحکم زین یاست. حکم وضع

. چنانچه شودیم وبمحس ینباشد، حکم وضع یفیکه در عداد حکم تکل یموارد نیباشد، بنابراینم یمحوور در موارد خاص یحکم وضع
 باشد.بیانگر حکم تکلیفی وجوب می 4بیانگر حکم وضعی صحت، ب الن و عدم نفوذ و گزینه  3و  2، 1گزینه 

 

 آزمایشیآزمونهای  -2آزمون جامع  64سوال مطابقت با 

 ک ا  مورد حکم تکلیفی است؟ -64

 لزوم عین معین بودن مال مرهون                         ( 2                         ب الن معامالت مجنون دائمی       (1

 عدم نفوذ بیع فضولی (4           ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت شخص بازداشت شده  ( 3

 حقروق در .گیرردحکم تکلیفی، عبارت است از حکمی که مستقیماً به افعرال مکلّفرین تعلرق می .صحیح است 3گزینه  پاسخ:
  چنانچه گزینه سه بیانگر حکم تکلیفی حرمت .است تکلیفی حکم باشد  جواز( ( اباحه و نهی و امر بر مشتمل که قانونی هر موضوعه

وجوب نیست، بلکه عین معین بودن مال مرهون شررط صرحت عقرد کلمه الزام در گزینه دو به معنای  .باشدمی نهی و ممنوعیت()
 .گرددرهن است که یک حکم وضعی محسوب می

 

 آزمونهای آزمایشی -3 جامع آزمون 63 با سوال تمطابق

آگداه و از حدق  یدر اسرع وقت، از موضدوع و ادلده اتهدام انتسداب دیمتهم با» آ.د.  که مقرّر داشته است: 1ماده  -63

 بیانگر چه حامی است؟ « مند شود قانون بهره نیمذکور در ا یحقوق دفاع ریو سا لیبه وک یدسترس

 ( حکم ظاهری4( حکم ارشادی                     3( حکم وضعی                   2( حکم تکلیفی                   1

حق مندی وی از گذار و بیانگر حکم وجوب تفهیم اتهام به متهم و بهرهمبتنی بر امر قانون آ.د.ک 2ماده صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

  گردد.باشد؛ بنابراین از مصادیق حکم تکلیفی محسوب میی میحقوق دفاع ریو سا لیبه وک یدسترس



 

 
 

 ک ا  مورد، دارای مفهو  مخالف است؟ -64
 عنه را ندارد.الف( ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون

 تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بدهد.ری را ب( هرگاه کسی مال دیگ

 شود.ج( هرگاه بالغ، نابالغ را بکشد، قصاص می

 .ه عنوان مالکیت، دلیل مالکیت استد( تصرف ب
 

 
 

 در ک ا  مورد، ع د قابل مفهو  گیری است؟ -65
 دو خواهر ممنوع است. الف( جمع بین

 ه نمایندگی مجلس چهارسال است.روب( د

 تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین کند.میج( موصی 

 شود.د( در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می
 

 

 آزمونهای آزمایشی 4 جامع آزمون 63 مطابقت با سوال

 ؟نمی باشدکدام گزینه مصداق حام تالیفی  -63
 ( دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند.1

 ( کلیه مووبات مجلم شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.2

 ها ممنوع است.رسانه ( انتشار توویر و مشخوات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط 3

 ( صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از ب الن معامله صحیح است.4

حکم تکلیفی، عبارت است از حکمی که مستقیماً به افعال مکلّفین تعلق می گیرد و دائر مدار انجرام و صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

نیز هر قانونی که مشتمل بر امر و نهی و اباحره )جرواز( باشرد حکرم تکلیفری اسرت. گزینره چهرار ترک فعل می باشد. در حقوق موضوعه 

 دربردارنده حکم وضعی ب الن و صحت است.

 

 

 آزمونهای آزمایشی 0گروه  4مرحله  64 مطابقت با سوال

«. باشدد شدده وارد مغصدوب مدال بهاو  تصرف زمان در که است عیبی و نقص هر مسئول غاصب» ق.م:381مطابق ماده  -64

 شود؟ده، نیست. این معنا چه نامیده میبنابراین غاصب مسئول عیب و نقصی که قبل از زمان تصرف او به مال مغصوب وارد ش

 مفهوم مخالف( 4        مفهوم موافق         ( 3         من وق غیرصریح       ( 2         من وق صریح         ( 1

با توجه به اینکه حکم معنای استنباط شده با حکم ماده قانونی متفاوت است، بنابراین باید این معنا را  .است صحیح 4 ینهگزپاسخ: 

 مفهوم مخالف نامید.
 

 
 

 

 آزمونهای آزمایشی 2گروه  2مرحله  70 مطابقت با سوال

ت و هشت چنانچه مرتاب توبه نماید و ندامت و اصالح او برای در جرائم تعزیری درجه شش، هف»ق.م.ا:  881مطابق ماده  -38

 مفهوم گیری از اعداد به کار رفته در این ماده قانونی چگونه خواهد بود؟«. قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود

 ( مفهوم گیری از کلیه اعداد مندرج در قانون صحیح نیست.1

 توان در اعداد این ماده مفهوم گیری نمود.( علیرغم عدم حجیت مفهوم گیری از عدد، می 2

 ( مفهوم گیری از کلیه اعداد مندرج در قانون صحیح بوده و دارای حجیت است.3
 ( حجیت یا عدم حجیت مفهوم گیری از اعداد قانونی تابع اوضاع و احوال می باشد.4

ای بر حجیت آن نهاست ولی در چنین مواردی که قریاصوالً مفهوم گیری از اعداد قانونی فاقد حجیت  صحیح است. 2گزینه پاسخ: 

 توان از آن مفهوم گیری نمود.داللت دارد، می
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 های زیر ک ا  یک ب لی است؟از عا  -66
 آید.الف( هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند، به عمل می

 نامه در شورای امنیت، باید همه اعضای دائم آن شورا با آن قطعنامه موافق باشند ب( برای تصویب قطع

 برد.ج( هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می

 تجارتی است. د( کلیه معامالت تجّار

 

 

 

 آزمونهای آزمایشی 3 جامع آزمون 67 مطابقت با سوال

 باشد؟حجّت نمی در کدام یک از موارد زیر مفهوم مخالف عدد – 63

 .سال است کیونقل مدت مرور زمان حمل یمتود هیخسارت عل ینسبت به دعو( 1  

 .دینما لیشده را تکمابالغ، نواقص اعالمتاریخ خواهان مکلف است ظرف ده روز از ( 2 

 .مشترک باشد نفر دو نیبباید  میقابل تقس رمنقولیمال غ ( برای ایجاد حق شفعه،3 

 .کند نینفر را جهت اداره امور موقوفه مع کیتواند یواقف م( 4 

مفهوم مخالف  )مفهوم مخالف آن حجّت نیست(. البته االصول عدد فاقد مفهوم مخالف استعلیصحیح است.  4پاسخ: گزینه 

صورت،  نیا ریبر مفهوم داشتن عدد وجود نداشته باشد؛ در غ یمبن یو اوضاع و احوال نهیگونه قرجایی است که هیچنداشتن عدد ناظر به

 قررعدد حکم م یبا انتفا یرو نیباشد و از همموضوع می ایحدود قلمرو حکم  انیحکم و ب دیمنظور تحدعدد در عبارت و جمله به دیق

امّا اگر عددی که در متون قانونی آمده برای تعیین حد و مرز حکم نباشد؛ شود. یم یاز آن منتف شتریب ایدر جمله نسبت به مقدار کمتر 

مورد غالب باشد، در این صورت مفهوم مخالف آن حجّت نیست. چنانچه در گزینه چهارم، عدد مذکور )یک نفر( به  بلکه فقط ناظر به

 تواند بیش از یک نفر هم باشد.می« متولی بر وقف»باشد مفهوم مخالف آن حجّت نیست. بنابراین میناظر به مورد غالب جهت اینکه 
 

 آزمونهای آزمایشی 0گروه  4مرحله  77 مطابقت با سوال

 مفهوم عدد در کدام گزینه فاقد حجیت است؟ -33

 «.است شالق ضربه هشتاد مسکر، مورف حد» ق.م.ا:262ماده ( 1

 «.شود می باطل دیگری وکالت ها، آن از موت یکی به باشند، وکیل اجتماع نحو به نفر دو که صورتی در» ق.م: 693ماده ( 2

 «.بپردازد را ... دیه سوم سال، یک هر ظرف باید کننده عرداخت محض، خ ای در جنایت» ق.م.ا:429ماده ( 3

 درجه تعزیری شالق چهارضربه هفتاد و تا یک و سی به سازد وارد میت بر جنایتی عمدی، طور به شخوی هرگاه»ق.م.ا:  929( 4

 «.شودمی محکوم شش

، قرینه بر حجیت مفهوم عدد 4و  0و  0است ولی در موارد اگرچه اصل بر بی اعتباری مفهوم عدد  .است صحیح 2 پاسخ: گزینه

 موجود است.
 

 

 آزمونهای آزمایشی 0گروه  1مرحله  67 مطابقت با سوال

« .است شرکت قروض تأدیه مسئول داشته در شرکت که ای سرمایه نسبت به شرکاء از یک هر:»... ق.ت 816مطابق ماده  -63

 این عام مصداق کدامیک از اقسام عموم است؟

 ( عام مجموعی4( عام نیست                    3              ( عام بدلی     2              ( عام استغراقی    1

به اینکه حکم بر فرد نامعین از مجموعه عام بار شده و قانونگذار به دنبال اجرای همگانی این حکم با توجه  .است صحیح 2 گزینهپاسخ: 

 نبوده است بنابراین باید آن را عام بدلی بنامیم.
 

 
 

 



 

 
 

 

توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شهعبه دی هر پس از ارجاع پرون ه نمی»  که مقرر داشته: ق.ا.د. 391ماده  -63

 مفهومی است؟ بیان ر چه نوع......« ارجاع کرد، م ر به تجویز قانون 
 د( لقب  ج( غایت        ب( استثنا  الف( وصف

 

 

 

 آزمونهای آزمایشی کیمرحله  9آزمون  62سوال مطابقت با 

 است؟« عام بدلی»های زیر از مصادیق کدامیک از گزینه -62

 .تواند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایندهر یک از اصحاب دعوا می( 1

 تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.هر یک از زن و مرد می (2

آن  یو اجررا بیرتعق تواندیم باشد، نکرده گذشت نیز مقذوف و نشده اجراء قذف )غیر از همسر( در صورتی که حداز ورثه  کی هر (3

 .را م البه کند

 .بود خواهد یرأ یدارا دارد شرکت در که یسهم نسبت به شرکاء از کی هر( 4

در عام بدلی یک حکم داریم برای یکی از افراد موضوع ب ور غیر معیّن، که با تعلّق آن بر یکی از صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

شود داریم که شامل همه وراث )غیر از همسر( می« حق م البه حد قذف»نیز، یک حکم  3یابد. در گزینه افراد منظور تحقّق می

  باشند.   ها از موادیق عام استغراقی میعذیرد. سایر گزینهیولیکن با م البه یکی از آنها، حکم اجرا و امتثال صورت م

 آزمونهای آزمایشی 3آزمون جامع  61سوال مطابقت با 

 عام در کدام مورد بدلی است؟ -61

 شود.االرض محسوب میشود، مفسد فی افراد یجسمان تیتمام هیعل تیطور گسترده، مرتکب جنا کم به هر( 1

 توان مهر قرارداد.یم باشد زین زیقابل تم داشته و تیکه مال را یزیچ هر (2

 تواند به تنهایی قواص مرتکب را م البه نماید.  ( هر یک از اولیای دم مقتول می3

 ثابت دارند. تیمورأم آنجا است که در یمحل ،یدولت نیمورأاقامتگاه م( 4

 ی،البدل ثابت باشد. در عام بدلیاز افرادش به نحو عل یکی یاست که حکم آن، برا یعام ،یعام بدلصحیح است.  3پاسخ: گزینه 

چنانچه در گزینه سوم، حکم قصاص مرتکب برای  شود.یساقط م فیفرد از افراد عام موضوع حکم را انجام دهد، تکل کیهرگاه 

آنها که باشد، حکم قصاص اجرا  البدل ثابت است؛ لذا در صورت مطالبه تنها یکی از اولیای دم، خواه هر کدام ازاولیای دم به نحو علی

 شوند.ها از مصادیق عام استغراقی محسوب میسایر گزینه خواهد شد.
 

 

 آزمونهای آزمایشی محک آزمون 69 سوالمطابقت با 

 «آن معلوم شود. فساد ناهیا صحت است مگر محمول بر معامله که واقع شده باشد هر» ق.م که مقرّر داشته: 223ماده  -69

 مخصّصی است؟چه نوع  "مگر ایناه فساد آن معلوم شود"عبارت 

       ( مخوّص منفول لبّی       2    ( مخوّص متول شرطی             1

 ( مخوّص منفول لفظی4        ( مخوّص متول استثنایی       3

است و  یلفظ شهی. مخوّص متول همدیایاست که بدون فاصله به دنبال عام ب یمخوّص متول، مخوّوصحیح است.  3گزینه  پاسخ:

مستقل و جداگانه آمده باشد. مخوّص متول بر  یاست که در جمله ا ی. امّا مخوّص منفول، مخوّومی( نداری)عقل یمخوّص متول لبّ 

فساد آن  نکهیمگر ا"عبارت  نیزق.م  223ماده در باشد.  یمتمّم، م -6ر بدل بعض از کل 2 صفت ر4 غایت ر3ر  استثناء  2ر شرط  1شش قسم: 

ده است تخویص خورده و از عموم قسمت اول ماده معلوم ش آنفساد مخوّص متول از نوع استثناء می باشد. در واقع معامله ای که  "معلوم شود

 استثناء شده است.
 

 



 

 
 

الجمله معلو  باش ، مقرله اگر به کلی مجهول باش ، اقرار اثری ن ارد و اگر فی» دارد: قانون م نی مقرر می 1231ماده  -68

 مص اق ک ا  مورد است؟« ن، صحیح استمثل اقرار برای یکی از دو نفر معی
 د( شک  ج( قطع                  ب( علم اجمالی          الف( علم تفصیلی 

 

 
 

 قاع ه یقین، به ک ا  دلیل اعتبار ن ارد؟ -69
 ب( تعدد متعلق یقین و شک      الف( تقدم زمان مشکوک بر متیقن 

 د( عدم بقای یقین گذشته        ج( عدم وجود شک الحق
 

 
 

 ح  محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: »دارد:قانون مجازات اسالمی مقرر می 282ماده  -31

 «نفی بل  -قطع دست راست و پای چپ، ت -صلب، پ -اع ا ،   -الف

 این ماده مص اق ک ا  نوع واجب است؟
 د( عینی  ج( تخییری      ب( کفایی  الف( تعیینی

 

 آزمونهای آزمایشی 0گروه  1مرحله  69 مطابقت با سوال

«. باشدد اسدتثناءکرده قدانون کده را مگرآنچه دارد، قرار و هوا در تصرف همه گونه حق مالک»....  ق.م: 31مطابق ماده  -69

 مخصص متصل موجود در این ماده قانونی از کدام قسم است؟

 ( مخوص متول غایت4      ( مخوص متول استثنایی  3        ( مخوص متول وصفی2         ( مخوص متول شرطی1

که ادات استثنا می باشد حکایت از آن دارد که مخوص متول در این فرض مخوص متول « مگر»عبارت  .است صحیح 3 پاسخ: گزینه

 استثنایی می باشد.

 

 

 آزمونهای آزمایشی مرحله سه 6آزمون  11مطابقت با سوال 

 ستین شرط دینمایکه ضمانت آن را م ینید طیشرا اوصاف و و علم ضامن به مقدار» ق.م که مقرّر داشته است: 694ماده  -13

 مصداق کدام مورد است؟...« 

 ( علم تفویلی 4( ق ع                     3( علم اجمالی                     2( شک                     1
که ضمانت آن  ینید طیمقدار و اوصاف و شراق.م اشاره به کفایت علم اجمالی ضامن نسبت به  694ماده  صحیح است. )آسان( 2گزینه  پاسخ:

 ، دارد.دینمایرا م

 
 

 

 سه آزمونهای آزمایشی مرحله 1 آزمون 77 مطابقت با سوال

 قاعده یقین یا شک ساری با استصحاب در چیست؟تفاوت  -33

 باشد؛ ولیکن در قاعده یقین زمان مشکوک مقدم بر متیقّن است.( در استوحاب زمان متیقّن مقدم بر مشکوک می1

 باشد؛ ولیکن در قاعده یقین زمان متیقّن و مشکوک واحد است.( در استوحاب زمان متیقّن و مشکوک متفاوت می2

 باشد؛ ولیکن در قاعده یقین موضوع متیقّن و مشکوک متعدد است.موضوع متیقّن و مشکوک واحد می( در استوحاب 3

 است.متفاوت و شک  نیقیزمان  نیقیدر قاعده  کنیول ؛باشدیم شک واحدو یقین در استوحاب زمان (  4

و  دیسابق را متزلزل نما نیقیو اساس  هیو عا دینما تیسرا زیبه زمان گذشته ن یکه شک فعلدرصورتیصحیح است.  2گزینه  پاسخ:

در واقع یکی از ارکان استوحاب  .ندیگویم «نیقی ةقاعد»سابق را  نیقیشک الحق به  تیحالت و سرا نیببرد، اص الحاً به ا نیآن را از ب

 در قاعده یقین یا شک ساری عکم این قضیه صادق است.  کهیدرحالباشد، تعدد زمان متیقن و مشکوک می
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 اصل تخییر، در ک ا  مورد جاری است؟ -31
 د( دوران بین محذورین   ج( دو حکم متزاحم   ب( دو دلیل متعارض  رالف( افراد واجب مخیّ

 

 

 آزمونهای آزمایشی 3آزمون جامع  61سوال مطابقت با 

 فیدتوق ایدکند و  فیخواهد توقیکه دادگاه م یتواند به عوض مالیخوانده م» ق.آ.د.م که بیان داشته است: 824ماده  -61

مصداق چه ...« بگذارد عهیاز باناها ود یای ای یهمان مال در صندوق دادگستر زانیاوراق بهادار به م ایکرده است، وجه نقد 

 باشد؟واجبی مینوع 
 ( واجب تخییری4( واجب فوری                   3( واجب تعیینی                    2( واجب تبعی                     1

 زیچند چ ایدو  نیمردد ب فیاست که مورد تکل یواجب ی در مقابل واجب تعیینی بوده ورییواجب تخصحیح است.  4گزینه  پاسخ:

از  یکیباشد و مکلّف نسبت به انتخاب یمتعدد م فیمورد تکل یرییدر عرض خود داشته باشد. در واقع، در واجب تخ ینیباشد و جانش

 یبه عوض مال مخیّر استخوانده عین خواسته نباشد(،  شدهفیتوقمال  کهیدرصورتق.آ.د.م، ) 054چنانچه مطابق ماده  است. ریّآنها مخ

 تودیع نماید.اوراق بهادار  ایکرده است، وجه نقد  فیتوق ایکند و  فیخواهد توقیکه دادگاه م

 آزمون آزمایشی 0گروه  2مرحله  76مطابقت با سوال 

 بده یا دوسال تا ماه شش از حبس تزویر کند ... به یا جعل غیررسمی نوشته های یا اسناد در هرکس» ق.م.ا: 136ماده  -36

 است؟ واجب کدام مصداق قانونی ماده این .«شد خواهد محاوم نقدی ریال جزای میلیون دوازده تا سه

 موسع( 4                        تبعی( 3                      تخییری( 2                        تعیینی( 1

بنرابراین در زمرره با توجه به اینکه قانونگذار در این مورد برای حبم بدل و جایگزین تعریف کرده اسرت  .است صحیح 2 گزینهپاسخ: 

 واجبات تخییری می باشد.
 

 

 

 
 

 آزمونهای آزمایشی کیمرحله  04آزمون  79و  74و  72سواالت مطابقت با 
 ... است. تخییر ناظر به ........... ...... است، لیان اصلجِب مخیر مربوط به  ........تخییر بین افراد وا واجب تخییری یا -32

 ( اصل تکلیف ر مکلفٌ به 2  ( حکم ظاهریِ عقلی یا شرعی ر حکم واقعیِ شرعی1
 ( مکلفٌ به ر اصل تکلیف 4  ر حکم ظاهری عقلی یا شرعی ( حکم واقعی شرعی 3

در اصول فقه اصل تخییر به عنوان یکی از اصول عملیه در سه مورد قابل اسرتناد  باید توجه داشت که،صحیح است.  3پاسخ: گزینه  
ر تخییر بین دو حکم دارای تزاحم. البته در اصول فقره تخییرر برین افرراد 0ر تخییر بین محذورین؛ 5ر در خصوص تعارض ادله؛ 0است: 

مورد تکلیف متعدد باشرد و  چنانچه مورد تخییر اساساً ارتباطی به اصول عملیه ندارد. در واقع، واجب مخیّر نیز دیده می شود که در این
باشد. مثالً، کسی که روزه خود را به نحرو مکلف در انتخاب هر یک از آنها دارای اختیار باشد، حالت فوق تخییر بین افراد واجبِ مخیّر می

ر سیر کردن شصرت 0ر شصت روز روزه گرفتن؛ 5ر آزاد کردن برده؛ 0ا به عنوان کفاره بدهد: عمدی افطار نماید، باید یکی از موارد زیر ر
فقیر. بنابراین با لحاظ مطالب مذکور می توان برداشت نمود، واجب تخییری یا تخییر بین افراد واجب مخیر مربوط به یک حکرم واقعری 

 عی است.  شرعی است، لیکن اصل تخییر ناظر به یک حکم ظاهری عقلی یا شر

 آزمونهای آزمایشی 3 مرحله 6 آزمون 76 و 73 مطابقت با سواالت

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیدع یدا »ق.م:  422به موجب ماده  -33
 ؛ لذا ماده فوق با اصل تخییر ارتباط دارد یا خیر؟ «اخذ ارش یا فسخ معامله

 ارتباطی با اصل تخییر ندارد؛ بلکه در این ماده به واس ه فقدان تکلیف الزامی تخییر قانونی وجود دارد.( مادة فوق 1
 است. اجراقابلیک حکم متزاحم ر از جمله مواردی است که در آن اصل تخییر  عنوانبه( ماده فوق ر 2
 تخییر قابل اجرا است.( ماده فوق از موادیق دَوَران امر بین محذورین است که در آن اصل 3
 است. اجراقابلیک حکم متعارض ر از جمله مواردی است که در آن اصل تخییر  عنوانبه( مادة فوق ر 4

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در »کند: ق.م. که اعالم می 422ماده صحیح است.  8گزینه پاسخ: 
، اصالً ارتباطی با اصل تخییر که از اصول عملیه است ندارد؛ بلکه به دلیل فقدان تکلیف الزامی )وجوب و «ا فسخ معاملهقبول مبیع یا اخذ ارش ی

حرمت( تخییر قانونی )شرعی( وجود دارد. باید توجه داشت که، واجب تخییری یا تخییر بین افراد واجب مخیر مربوط به یک حکم واقعی شرعی 
   ظر به یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.است، لیکن اصل تخییر نا



 

 

 شود؟به وسیله استصحا  ک ا  یک از آثار زیر، ثابت می -32

 واسطه مستصحبالف( فقط آثار شرعی بی

 ب( آثار شرعی و غیر شرعی مستصحب

 واسطه مستصحبج( فقط آثار شرعی و عقلی بی

 ی مستصحبدالی یا ععقواسطه مستصحب و آثار شرعی با واسطه د( فقط آثار شرعی بی

 

 
 

 در ک ا  مورد، اصل برائت از تکلیف است؟ -33
 ب( تردید در قلمرو مفهومی جرم       الف( تردید در انتساب جرم به متهم

 د( تردید در ثبوت ضمان قهری       ج( تردید در میزان مجازات 

 

 

 آزمونهای آزمایشی کیمرحله  01آزمون  64مطابقت با سوال 

. باشدیممتعهد به نگهداری مال مورد امانت « ب»سپارد که در نتیجه آن ودیعه می عنوانبه« ب»مالی را به « الف» -64

استصحاب عقد ودیعه حام به بقای  واسطهبهحال اگر در بقای تعهد فوق به دلیل فسخ قرارداد یا بطالن آن شک کنیم و 

 ؟باشدیمتعهد نگهداری نماییم. لذا حام به بقای تعهد مزبور مصداقِ کدام یک از آثار استصحاب عقد ودیعه 
 ( آثار قانونی4( آثار عادی                     3( آثار عرفی                      2( آثار عقلی                   1

که اصول عملیه ر از باشند، درحالیامارات مُثبِت آثار و لوازم عقلی، عادی و شرعی و قانونی خود میصحیح است.  4گزینه  پاسخ:
نمایرد کره اصر الحاً بره آن اصرل جمله استوحاب ر مثبت آثار عقلی و عادی خود نیستند و صرفاً آثار شرعی )قانونی( خود را اثبات می

متعهد به نگهداری مرال مرورد امانرت « ب»سپارد که در نتیجه آن به عنوان ودیعه می« ب»مالی را به « الف»، شود. مثالًمُثبِت گفته می
واس ه استوحاب عقد ودیعه حکم به بقای تعهد باشد. حال اگر در بقای تعهد فوق به دلیل فسخ قرارداد یا ب الن آن شک نماییم و بهمی

 باشد.زبور از آثار شرعی )قانونی( استوحاب عقد ودیعه مینگهداری دهیم. لذا حکم به بقای تعهد م
 

 آزمونهای آزمایشی مرحله سه 1 آزمون 79 مطابقت با سوال

 .خود باشد یعاد ای یت آثار و لوازم عقلبِثمُ و اماره ............... خود باشد یعاد ای یت آثار و لوازم عقلثبِمُ ..............اصل  -39

         تواندیم، تواندیم( 4            تواندینم، تواندینم( 3                تواندینم، تواندیم( 2             تواندیم، تواندینم (1
مثبت آثار و لوازم عقلی یا عادی احکام یا موضوعاتی که ثابت کرده است، باشرد. زیررا  تواندینماصل صحیح است.  8گزینه  پاسخ:

جایگزین واقع گرردد. امّرا  تواندینم باشدیمی، تابع واقع هستند و حکم ناشی از اصل که صرفاً برای رفع سرگردانی رشرعیغامور خارجیه 
 .باشدیخود م یو عاد یمثبت آثار و لوازم عقلبر خالف اصل، اصوالً اماره 

 
 

 

 آزمونهای آزمایشی 3جامع  آزمون 77 مطابقت با سوال

لدذا اگدر « شود؛ مگر به حام قانونهیچ نوع هزینه دادرسی از اصحاب دعوا دریافت نمی»ق.آ.د.م:  133و  132مستفاد از مواد  -33

 ای که در قانون به آن تصریح نشده است، مورد شک واقع گردد، در این صورت چه اصل عملی باید جاری شود؟ پرداخت هزینه
 ( اصل استوحاب4             ( اصل تخییر          3            ( اصل برائت        2         ( اصل احتیاط            1

موجب اصل برائت، شود که در چنین مواردی، بهگاهی در خصوص ثبوت تکلیف و الزام قانونی شک میصحیح است.  2گزینه  پاسخ:

شود؛ هیچ نوع هزینه دادرسی از اصحاب دعوا دریافت نمی»ق.آ.د.م:  210و  215شود. چنانچه مستفاد از مواد حکم به عدم تکلیف داده می

لذا چنانچه پرداخت هزینه خاصی که در قانون ذکر نشده است، مشکوک باشد، با استناد به اصل برائت حکم به عدم « مگر به حکم قانون

 شود )شک در تکلیف وجوبی(.مشغولیت ذمه شخص به پرداخت آن داده می

 

 

 
 

 



 

 

 
 

موقهت. بها دانیم نکاح دائم بوده یها عق  نکاحی واقع ش ه است. پس از م تی شوهر بذل م ت کرده است ولی نمی -34

 شود؟استصحا  نکاح به طور کلی،؛ ک ا  یک از آثار زیر مترتب می
 ب( فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه     الف( فقط توارث و وجوب نفقه 

 د( فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن ج( حلیت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و و جوب نفقه

 

 

 

 آزمونهای آزمایشی مرحله اول 04آزمون  60مطابقت با سوال 
« که جرم او در دادگاه صالح ثابت گدردد. نیمگر ا شود،ی از نظر قانون مجرم شناخته نم کس چیه»...ق.ا:  33برابر اصل  -68

 اصل مذکور بر مبنای کدام یک از اصول عملیه می باشد؟
 ( اصل استوحاب4        ( اصل برائت        3    ( اصل احتیاط            2( اصل تخییر               1
ی مکلف بری وب تردید شود، اصل آن است که ذمههرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت یا وجیح است. صح 3گزینه  پاسخ:

ق.ا نیز مجرم نشناختن افراد قبل از اثبات جرم آنها در دادگاه صالحه، با استناد به  39بوده و چیزی بر عهده او نمی باشد. چنانچه در اصل 
 باشد.اصل برائت می

 آزمونهای آزمایشی 3مرحله  6آزمون  60وال مطابقت با س
 باشد؟مبنای چه اصلی میبر « را اثبات کند آن دیباشد با یگریبر د ینید ایحق  یمدع یاگر کس »... آ.د.م که مقرّر داشته: 893ماده  -68

 ( اصل اباحه4( اصل احتیاط                  3( اصل برائت               2( اصل عدم                 1
، اصل آن است که در مقام عمل  م،یینما دیوجوب ترد ایاز جهت حرمت  یواقع فیهرگاه در مورد تکلصحیح است.  2پاسخ: گزینه 

 ایحق  یمدع یاگر کس نیبرائت است، بنابرابر اصل آ.د.م نیز  199م ابق ماده  باشد. چنانچه بر عهده او نمی یزیبوده و چ یذمة مکلف بر
 ثابت نماید.را این ادعای خود  دیباشد با یگریبر د ینید

 
 

 
 

 آزمونهای آزمایشی ولمرحله ا 01آزمون  71سوال مطابقت با 

؛ قطعاً در این قرارداد خیار غدبن از بدین دینمایمدر عقد بیعی خیار غبن  دارد که آن را  با اراده خودش ساقط « الف» -33

 رفته است، لیان شک وجود دارد که همزمان با تحقق خیار غبن خیار دیگری نیز ایجاد شده است یا خیر؟ که در آن ......

                    نماییم.خیار را استوحاب می( مفهوم کلی 1
 نماییم.  برای استنباط حکم به اصول و قواعد کلی رجوع می (2
 نماییم.      ( آثار خاصِ هر فرد خیار را استوحاب می3

 .میباشیم( در استوحاب مفهوم کلی خیار و آثار خاص هر فرد خیار مخیر 4

. مفهوم کلی در باشدیماستوحاب کلی استوحاب مفهومِ دارای افراد و موادیق مختلف  در واقع،صحیح است.  8گزینه  پاسخ:

که  ردیگیمضمن فردی از افرادش تحقق یافته است و سپم از بین رفته است، لیکن بقای مفهوم کلی از این لحاه مورد تردید قرار 

ناشی از یکی از احتماالت  تواندیموم کلی در استوحاب شاید فرد دیگری جایگزین آن فرد کلی شده باشد. منشأ شک در بقای مفه

ر فرد دیگری از کلی همزمان با زوال فرد 2به وجود آمده باشد؛  افتهیتحققر فرد دیگری از کلی همزمان با ایجاد فرد 1زیر باشد: 

مثال برای احتمال اول منشأ شک  تبدیل به فرد دیگری از مفهوم کلی شده باشد. افتهیتحققر فرد 3موجود شده باشد؛  افتهیتحقق

ذکر نمود این است که،  توانیمبه وجود آمده باشد(  افتهیتحققاستوحاب کلی نوع سوم )فرد دیگری از کلی همزمان با ایجاد فرد 

، در نتیجة خیار غبن ق عاً مفهوم کلی خیار حاصل شده دینمایمکه خریدار خیار غبن دارد که آن را با اراده خودش ساقط  میدانیم

اسقاط خیار غبن از بین رفته است، لیکن شک وجود دارد که همزمان با تحقق خیار غبن خیار  موجببهاست، در این مثال خیار 

 .ردیگیماب قرار و نه آثار خاص هر فرد خیار( مورد استوحخیر؟ که در آن مفهوم کلی خیار ) دیگری نیز ایجاد شده است یا



 

 
 حکم دو ماده زیر، به ترتیب مص اق ک ا  مورد است؟ -35

قرض عق ی است که به موجب آن اح  طرفین مق ار معینی از مال خهود را بهه طهرف دی هر تملیهک »قانون م نی:  648ماده 

 «  کن ...می

که عرف و عادت مقتضی  مبیع بای  در محلی تسلیم شود که عق  بیع در آنجا  واقع ش ه است م ر این»قانون م نی:  335ماده 

 «برای تسلیم معین ش ه باش . و یا در ضمن بیع، محل مخصوصیتسلیم در محل دی ر باش  

 مقتضای ذات عقد بیع -ب( مقتضای اطالق عقد قرض مقتضای اطالق عقد بیع -الف( مقتضای اطالق عقد قرض

 مقتضای اطالق عقد بیع -د( مقتضای ذات عقد قرض  مقتضای ذات عقد بیع -ج( مقتضای ذات عقد قرض

 لزو  حضور کارمن ان در محل کار در ساعات اداری، مثال برای ک ا  مورد است؟ -36
 د( واجب موسع  ج( واجب مضیق      ب( واجب غیر فوری      الف( واجب فوری

 در ک ا  مورد، تخصیص به دلیل لفظی است؟ -33

 ( تخصیص به اجماعد    ( تخصیص به حکم عقل ج         ( تخصیص به بناء عقالب           ( تخصیص به سنتالف
 

 
 

 ک ا  مورد، حکم واقعی اولی است؟ -38

 ( جواز تلقیح مصنوعیالف

 ( موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهرب

 ( ممنوعیت تصرف مالک که مستلزم اضرار به همسایه استج

 ( لزوم تأخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حملد
 

 

 سه آزمونهای آزمایشی مرحله 7 آزمون 71 مطابقت با سوال

رفتن صغر  نیکه همزمان با از ب میاحتمال ده انیول ،شته باشیمدا یقهر یول تیبه بلوغ فرزند و زوال وال نیقیچنانچه  -33

 صورت:، در این باشد یباق تیوال یشده و همچنان کلحالت جنون بر فرزند حادث

 نمود. یرا جار یاستوحاب کلفقط توان یم( 2توان استوحاب فرد و کلی را جاری نمود.                       ( می1

 توان استوحاب فرد و کلی را جاری نمود.( نمی4                         نمود. یرا جار فرداستوحاب فقط توان یم( 3

بودن همان  یو سپم در باق میوجود داشته باش نیقیفرد از افراد  کیدر ضمن  یوجود کلهرگاه به صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

 ییدر جا یاستوحاب کلیک قسم از  استوحاب کلی دارای اقسامی است. گردد.می یجار یصورت استوحاب کل نیدر ا م،ییشک نما یکل

بوجود  زین یگریفرد اول، فرد د« رفتن نیاز ب»شود همزمان با احتمال داده می کنیرفته است، ول نیاز ب یاست که فرد ایجادشده از کل

چنانچه در  باشد.نمی یو فرد جار یاز استوحاب کل کی چیسابق و شک الحق ه نیقینوع به جهت عدم وجود رکن  نیآمده باشد. در ا

 مسئله مذکور ما نسبت به زوال صغر، شک الحق نداریم و نسبت به جنون، یقین سابق نداریم.

 هشت آزمونهای آزمایشیمرحله  گروه سهآزمون  62سوال مطابقت با 

 باشد؟کدام گزینه نادرست می -62

 باشد.( از نظر شیعه اجماع بدان جهت حجّت است که کاشف از رأی معووم )ع( می1

 گرفت.توان اطالق و عموم ( از اجماع نمی2

 شود.( اجماع مدرکی مستقالً دلیل اثبات حکم محسوب نمی3

 گردد.( اجماع دلیل لفظی محسوب می4

 باشد.است، که اعم از دلیل عقلی می« غیر لفظی»اجماع دلیل لبّی است. منظور از دلیل لبّی در اینجا دلیل ت. صحیح اس 4گزینه  پاسخ:
 

 

 



 

 
 

 اختالف نظر اخباریان و اصولیان، مربوط به ک ا  مورد است؟ -39
 ( شبهات حکمی تحریمی ب          ( شبهات حکمی و موضوعی تحریمی الف

 ( شبهات حکمی وجوبید                      ( شبهات حکمی تحریمی و وجوبیج
 

 64 سوال ، کی گروه 07 مرحله 62 سوال ،اول گروه 04 مرحله 62 سوال، گروه سوم 6مرحله  67واالت سمطابقت 

 های آزمایشیمرحله 3 جامع مرحله
اگر »ق.م:  8881و مطابق ماده « کند سانی نماید...زن باید در منزلی که شوهر تعیین می»ق.م:  8884برابر ماده  -63

یحده تواند مسان علبودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می
 باشند؟مواد فوق به ترتیب بیانگر چه حامی می« اختیار کند...

 ( حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی2 ( حکم واقعی اولی، حکم واقعی اولی             1
 ( حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی ثانوی4 ( حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی              3

م واقعی، حکمی است که با توجه به خود موضوع، وضع شده باشد و علم و جهرل مکلرف در آن حکصحیح است.  3گزینه پاسخ: 
دخالتی نداشته باشد. حکم واقعی بر دو قسم حکم اولی و حکم ثانوی است. حکم واقعی اولری عبرارت اسرت از احکرامی کره بررای 

گردد. امّا حکم ثانوی، حکمی است کره ن ثانوی وضع میموضوعی اواّل و بالذات، یعنی بدون در نظر گرفتن حاالت استثنایی و عناوی
ق.م  0004گردد. برر ایرن اسراس مراده به خاطر عارض شدن حالتی هم چون اکراه، اضطرار، ضرر و حرج )عناوین ثانوی(، جعل می

  ق.م بیانگر حکم واقعی ثانوی است. 0002بیانگر حکم واقعی اولی و ماده 

در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسان : »8362ق.م.م مصوب  9مطابق ماده  -62
در این رابطه حام تخلیه عین « تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.موجب عسر و حرج مستأجر بداند... می

 ب:مستأجره به محض انقضاء مدت قرارداد و حام دادن مهلت از سوی دادگاه به لحاظ کمبود مسان، به ترتی
 ( حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی2      ( حکم واقعی ثانوی، حکم ظاهری                      1
 ( حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی4      ( حکم واقعی اولی، حکم ظاهری                    3

ع شده باشد و علم و جهرل مکلرف در آن حکم واقعی، حکمی است که با توجه به خود موضوع، وضصحیح است.  2گزینه  پاسخ: 
دخالتی نداشته باشد. حکم واقعی بر دو قسم حکم اولی و حکم ثانوی است. حکم واقعی اولری عبرارت اسرت از احکرامی کره بررای 

کره  گردد. امّا حکم ثانوی، حکمی استموضوعی اواّل و بالذات، یعنی بدون در نظر گرفتن حاالت استثنایی و عناوین ثانوی وضع می
گردد. بر این اساس حکرم تخلیره عرین به خاطر عارض شدن حالتی هم چون اکراه، اضطرار، ضرر و حرج )عناوین ثانوی(، جعل می

مستأجره به محض انقضاء مدت قرارداد، حکم واقعی اولی و حکم دادن مهلت از سوی دادگاه به لحاظ کمبود مسکن به خاطر عارض 
 محسوب می شود. شدن عسر و حرج، حکم واقعی ثانوی

و مطابق ماده « شود.الشرکه بین شرکاء تقسیم می در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم»ق.ت:  889برابر ماده  -62
الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم »ق.ت:  832

 با مواد فوق به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟ در این رابطه« به شرکاء ممنوع است.
 ( حکم مولوی، حکم ارشادی        2 ( حکم واقعی، حکم ظاهری                       1
 ( حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی4  ( حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی          3

اولی و حکم ثانوی است. حکم واقعی اولی عبارت است از احکامی که حکم واقعی بر دو قسم حکم صحیح است.  3گزینه  پاسخ: 
برای موضوعی اواّل و بالذات، یعنی بدون در نظر گرفتن حاالت استثنایی و عناوین ثانوی وضع می گردد. امّرا حکرم ثرانوی، حکمری 

 گردد.می است که به خاطر عارض شدن حالتی هم چون اکراه، اضطرار، ضرر و حرج )عناوین ثانوی(، جعل

لذا ...«  باشند یعذر موجه یکه دارا نیوکالء مالفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر ا» ق.آ.د.م: 48ماده برابر  -64
 به حضور در هنگام جلسه دادرسی و جواز عدم حضور در صورت داشتن عذر موجه، به ترتیب: وکالحام مالف بودن 

 ( حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی2                ولی                ( حکم واقعی ثانوی و حکم واقعی ا1
 ( حکم واقعی اولی و حکم واقعی اولی4                 ( حکم واقعی ثانوی و حکم واقعی ثانوی          3

بدون لحاظ موانع و عروارض وضرع گذار برای موضوعات حکم واقعی اولی احکامی هستند که شارع یا قانونصحیح است.  2پاسخ: گزینه 
 شود.های خاص از قبیل ضرر، اضطرار، عسر و حرج و غیره ایجاد مینموده است. امّا احکام واقعی ثانوی، احکامی هستند که به لحاظ وضعیت



 

 
 

 بنا به نظر مشهور اصولیان در شبهات محصوره و غیر محصوره، به ترتیب ک ا  اصل جاری است؟ -81

 احتیاط -( احتیاطد           برائت -ائتج( بر     احتیاط -( برائتب       برائت -( احتیاطالف
 

 

 های آزمایشیآزمون 3 گروه 1 مرحله 74 سوالمطابقت با 

دارای ممنوعیت « غیر عمدی»که به سبب اجمال در نص شک نماییم ترغیب یا تحریک به ارتااب جرم درصورتی -34

 شود یا نه(، در این صورت: باشد یا خیر )معاونت در جرم محسوب میونی میقان

 گردد.( شبهه از نوع حکمیه تحریمیه است و اصل برائت جاری می1

 گردد.( شبهه از نوع حکمیه وجوبیه است و اصل احتیاط جاری می2

 گردد.( شبهه از نوع موضوعیه تحریمیه است و اصل برائت جاری می3

 گردد.از نوع موضوعیه وجوبیه است و اصل احتیاط جاری می( شبهه 4

باشرد و بره لحراظ اینکره ناشری از ای که در مسأله مذکور ایجادشده از نوع حکمیه تحریمیره میشبههصحیح است.  1گزینه  پاسخ:

تکلیف )وجود ممنوعیت قانونی گردد. زیرا شبهه مزبور از موارد شک در اصل باشد، اصل برائت در این خصوص جاری میاجمال نص می

 باشد(.گردد )مطابق نظر حقوقدانان بحث معاونت در جرائم عمدی مطرح مییا عدم آن( محسوب می
 

 

 

 آزمونهای آزمایشی چهاردهمرحله  گروه یکآزمون  77سوال مطابقت با 

 ست؟ز موارد ذیل مَجرای اصل احتیاط اکدام یک ا -33
 به صورت شبهة محووره شبهه تحریمیه( 2   وجوب یا حرمت انجام کاری اصل ( شک در 1

 ( علم اجمالی به وجوب یکی از دو امر اقل و اکثر4   به صورت شبهة غیر محووره شبهه تحریمیه( 3

ر که ناظر به اصل تکلیف و نه مکلفٌ به است، شک در اصل وجوب یا حرمت انجام کاری  در واقع،صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

داد. همچنین تردید میان حرام و غیرواجب به صورت « الف»را جاری کرد و حکم به عدم مدیونیت  اصل برائتباید در خووص آن 
شبهة غیرمحووره مَجرای اصل احتیاط نیست. زیرا رعایت احتیاط )موافقت ق عیه( در این مورد مستلزم عسر و حرج در زندگی افراد 

همچنین در شبهه اقل و اکثر حکم به لزوم رعایت اقل و برائت نسبت به د. خواهد شد و لذا در آن باید به موافقت احتمالیه اکتفا نمو
 ی اصل برائت بوده و نه اصل احتیاط.مازاد می گردد که این امر به واس ه

 ششم آزمونهای آزمایشی مرحله گروه سه آزمون 71 سوالمطابقت با 

 ؟گرددیمهای زیر از موارد وجوب احتیاط محسوب کدام یک از گزینه -31
 ( در صورت حوول ظنّ به اشتغال ذمه2یکی از اطراف شبهه                     ( در صورت وجود اض رار به تورف در1

                                      ( در صورت شبهه حکمی عیش از فحص4          ( در صورت شک در اطراف اجمالی در شبهه غیره محووره          3
در صورت یقین به اشتغال ذمه  -2شبهه حکمی عیش از فحص  -1موارد وجوب احتیاط عبارتند از: صحیح است.  4نه پاسخ: گزی

که اوالً شبهه محووره باشد، ثانیًا تمام اطراف شبهه مورد ابتال باشد، ثالثاً آنکه مض ر و ناچار شک در اطراف علم اجمالی درصورتی -3
 اشیم.به تورف در یکی از اطراف شبهه نب

  2 جامع آزمون 76 مطابقت با سوال

 کدام گزینه در خصوص اصل احتیاط صحیح نیست؟ -36

 .در شبهه محووره، جهت امتثال از تکلیف واقعی، باید از انجام تمام اطراف شبهه خودداری کرد (1

 .شوددر شبهه غیرمحووره، اصل احتیاط قابل اجرا نیست و در آن، اصل برائت جاری می( 2

 .در شبهة اقل و اکثر استقاللی، اصل احتیاط قابل اجرا است (3

 .اصل احتیاط اختواص به شک در مکلف به دارد و در آن، اصل وجود تکلیف مسلم و محرز است (4

نیسرتند در اقل و اکثر استقاللی اطراف علم اجمالی ارتباطی با یکدیگر ندارند و متشکل از ماهیت مرکبری  .صحیح است 3گزینه  پاسخ:
البته اصولیین در بحث اقرل و اکثرر اسرتقاللی قائرل بره اجررای اصرل  .توان امتثال یا مخالفت نمودو با هر یک از دو تکلیف به نحو مستقل می

دد برین لذا در فرضی که مبلغ بدهی مرر .باشند و معتقدند که مکلف باید اقل را بجا آورد و نسبت به اکثر اصل برائت را جاری نمایداحتیاط نمی
 .نماید و نسبت به مبلغ مازاد موظف به تأدیه نیسترا به دائن عرداخت می اقل()یکود هزار ریال یا دویست هزار ریال است، مکلف قدر متیقن 

 

 

 

 



 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

حکم به ن ه اری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته، در مورد ک ا  گروه از اطفهال و نوجوانهان بزهکهار جهایز  -81

 است؟
 ( اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسیب های سنی به جز اطفال و نوجوانان نابالغ( تمام گروهالف

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

 
 

 توان  محکو  را از کیفر معاف کن ؟های هفت و هشت، دادگاه با چه شرایطی میدر جرایم تعزیری درجه  -82

 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیاندستورهای دادگاه، پیش( تعهد به اجرای الف

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

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

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

 

 آزمون های آزمایشی 2مرحله  4گروه  047و سؤال  0گروه  01و مرحله  2گروه  4مرحله  93سؤال مطابقت با 

سال شمسی  در صورت  81تا  82نگهداری درکانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در خصوص اشخاص نابالغ -93

 است؟ارتااب کدام یک از جرایم زیر الزامی 

 2و 1( موارد 4          تعزیری کلیه جرایم  (3       جرایم مستوجب قواص یا حد (2    عزیری درجه یک تا عنج       جرایم ت (1

که مقرر داشته: تصمیمات مذکور در بندهای )ت( و  0015ق.م.ا مصوب  88ماده  0مستند به تبصره صحیح است.  1گزینه پاسخ: 

نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند )ث( در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم  )ث( فقط درباره اطفال و

 اند، الزامی است. موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده

دادگراه در اعمرال  سال قمری آمده است و نه شمسی و از طرف دیگر 02تا  05 5آن است که اوال در تبصره  5علت نادرستی گزینه 

 اختیار دارد و نه الزام. 88بند ت و ث ماده 

در مورد نوجوانی که مرتاب جرم تعزیری شده، ساعات ارائه خدمات عمومی با حام دادگاه حداکثر .......... خواهد بدود و  -843

بیت در دو روز آخر هفته حسب مورد تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتاابی او نگهداری وی در کانون اصالح و تردادگاه می

 برای .......... حام دهد.

 سال 2ماه تا شش -( چهار ساعت در روز2  سال 2ماه تا سه -( چهار ساعت در روز1

 سال 2ماه تا شش -( عنج ساعت در روز4  سال 2ماه تا سه -( عنج ساعت در روز3

سراعت در  4ق.م.ا، ساعت ارائه خدمات عمومی برای نوجوانان، حرداکثر  81ماده  5و  0مطابق تبصره  صحیح است. 1گزینه پاسخ: 

 باشد.سال می 2روز و نگهداری آنان در کانون اصالح و تربیت برای سه ماه تا 



 

 
 

و  0گروه  01و مرحله  2گروه  4مرحله  11آزمون محک و سؤال  93و  سؤال  0گروه  0مرحله  94مطابفت با سؤال 

 های آزمایشیآزمون 01مرحله  0و گروه  02مرحله  2گروه  92سؤال 

 تواند حام به معافیت از کیفر صادر کند؟رد زیر در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، نمی. دادگاه در کدام یک از موا94

 ( تعدد جرم2                ( تعزیرات منووص شرعی                      1

 ( وجود سابقه محکومیت به جزای نقدی درجه یک4               ( وجود سابقه محکومیت به شالق تعزیری     3

ق.م.ا در مورد معافیرت از کیفرر  01اعمال مفاد ماده  0015ق.م.ا مصوب  002با توجه به تبصره ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ: 

در خصوص تعزیرات منصوص شرعی قابل اعمال نیست. در سایر گزینه ها مانعی برای صدور حکم معافیت از کیفرر در صرورت وجرود 

نیست و از طرفی سابقه محکومیرت بره شرالق تعزیرری و  01د جرم مانع از اعمال مقررات ماده سایر شرایط وجود ندارد. چرا که تعد

چنین مقرر داشته: در جررائم تعزیرری درجره 01شود. ماده  01جزای نقدی سابقه محومیت موثر تلقی نمی شود تا مانع اعمال ماده 

راز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیرز های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از اح

شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبرران آن مریمرتکب، اصالح می

 تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

 :، دادگاهبه جرم تعزیری درجه شش را داشته باشددر صورتی که مرتاب جرم تعزیری درجه هفت سابقه محاومیت . 93

 ( در صورت وجود سایر شرایط الزم نمی تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.1

 ( در صورت وجود سایر شرایط الزم می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.2

 ر کند.( اگر محکومیت سابق حبم باشد نمی تواند حکم به معافیت از کیفر صاد3

 ( اگر محکومیت سابق حبم یا جزای نقدی باشد نمی تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.4

 در هشرت و هفرت هایدرجه تعزیری جرائم در که مقرر داشته: 0015ق.م.ا مصوب  01مستند به ماده  صحیح است. 5گزینه پاسخ: 

 شودمی اصالح مرتکب، نیز مجازات اجرای عدم با که دهد تشخیص مجرمیت، احراز از پس دادگاه چنانچه تخفیف جهات احراز صورت

 از معافیرت بره حکم تواندمی آن جبران ترتیبات برقراری یا زیان و ضرر جبران و شاکی گذشت و مؤثر کیفری سابقه فقدان صورت در

 .کند صادر کیفر

موثر تلقی نمی شود و صدور حکم به معافیرت از  سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت سابقه محکومیت

 کیفر در این حالت بال مانع است.

وجود سابقه محاومیت به کدام یک از موارد زیر مانع از اعمال مقررات معافیت کیفر در جرایم تعزیری درجه هشت  -11

 می باشد؟

 ه حبم تعزیری درجه یک تا عنجمحکومیت ق عی ب (2 محکومیت ق عی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش      (1

 هر سه مورد( 4 محکومیت ق عی به شالق تعزیری (3

های هفت و هشت در صورت احراز جهات که مقرر داشته: در جرائم تعزیری درجه 01مستند به ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

شود در صرورت فقردان نیز مرتکب، اصالح میتخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات 

 تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می

آمده  52در ماده با توجه به ماده یکی از شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر نداشتن سابقه محکومیت موثر است و محکومیت موثر 

 جزء آنها است. 5که فقط گزینه 

 های زیر از شرایط الزم برای صدور حام به معافیت از کیفر نیست؟کدام یک از گزینه -92

 ( جهات تخفیف وجود داشته باشد.2( جرم از جرایم تعزیری درجه هفت و یا هشت باشد.     1

 ( هر سه مورد از شرایط الزم برای صدور حکم به معافیت از کیفر است.4  ( شخص فاقد سابقه کیفری از هر نوعی باشد.        3

های هفت و هشت در که مقرر داشته: در جرائم تعزیری درجه 0015ق.م.ا مصوب  01مستند به ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

شود ای مجازات نیز مرتکب، اصالح میصورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجر

تواند حکم بره معافیرت از در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می

 کیفر صادر کند.



 

 چنانچه مجر  در زمان ارتکا  جر ، دچار  اختالل روانی باش ، ک ا  مورد صحیح است؟ -83
       .شرط فقدان اراده، مسئولیت کیفری ندارد( به الف

 شود و مسئولیت کیفری ندارد.( مجنون محسوب میب    

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

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

 ا  یک از جرایم زیر، قابل تعویق و تعلیق است؟ص ور حکم و اجرای مجازات در مورد ک  -84
 ( جرایم علیه عفت عمومیب             ( معاونت در قتل عمدالف

 ( معاونت در اسید پاشید             ( تعزیر بدل از قصاص نفسج
 

 
 

 در ک ا  جر  زیر، دادگاه ملز  به تب یل حبس به مجازات جای زین نیست؟ -85
 ( جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش ماه تا یک سال است.الف

 ( جرم عمدی که میزان تعزیر آن، در قانون معین نشده است.ب

 اکثر مجازات قانونی آن، کمتر از دو سال است.( جرم غیر عمدی که حدج

 روز تا شش ماه حبس است. 10( جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، بین د

 

 16سؤال و  01مرحله  0و گروه  4مرحله  2گروه  91و سؤال  3 ،2 ،0گروه  3آزمون جامع  91سؤال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون 4مرحله  3گروه  14و سؤال  0مرحله  3گروه 

 کدامیک از جرائم زیر، قابل تعویق صدور حام است؟ -93

 ( قاچاق انسان4   ( شروع به سرقت مقرون به آزار3( نگهداری مشروبات الکلی          2( اداره مراکز فساد             1

، اداره نمودن مراکز فساد )بند پ(، قاچاق انسان 0015قانون مجازات اسالمی مصوب  41ماده  طبقصحیح است.  2پاسخ: گزینه 

)بند ت( و شروع به سرقت مقرون به آزار با توجه به صدر ماده و )بند ب( ماده فوق، قابل تعویق صدور حکم نیسرتند. لکرن، قاچراق 

 ری آن.عمده مشروبات الکلی قابل تعویق صدور حکم نیست نه صرف نگهدا

 مجازات شروع به کدام یک از جرایم زیر قابل تعلیق است؟ -93

 ( هیچکدام4              ربایی     آدم  (3                 سرقت مقرون به آزار (2 ی                  اسیدعاش (1

ماده را نیز غیر قابل تعویرق و که شروع به جرایم مذکور در  0015ق.م.ا مصوب  41مستند به ماده صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 تعلیق دانسته است.

 ................ های زیر جزء مستثنیات صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است به جز تمام گزینه -16

 ( تخلیه اطالعاتی از سوی دشمنان2  ( شروع به آدم ربایی1

 ( صدور چک از حساب مسدود4  ( قاچاق مواد مخدر3

قانون مجازات اسالمی، قاچاق عمده مواد مخدر امستثنی از قرار تعلیق اجراء مجازات  41طبق ماده  صحیح است. 3گزینه  پاسخ:

است؛ البته شروع به آدم ربایی و تخلیه اطالعاتی توسط دشمن به عنوان جرمی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشرور طبرق 

از مسرتثنیات  0085قانون صدور چک اصرالحی  01چک از حساب مسدود به موجب ماده قانون مجازات اسالمی و صدور  41ماده 

 قرار تعلیق اجراء مجازات است.

 کدامیک از جرایم زیر، قابل تعویق صدور حام است؟ -14

 بات الکلی( نگهداری مشرو4( شروع به سرقت مقرون به آزار          3( قاچاق انسان          2( اداره مراکز فساد         1

، اداره نمودن مراکز فساد )بند پ(، قاچاق انسان 0015قانون مجازات اسالمی مصوب  41طبق ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

)بند ت( و شروع به سرقت مقرون به آزار با توجه به صدر ماده و )بند ب( ماده فوق، قابل تعویق صدور حکم نیسرتند. لکرن، قاچراق 

 قابل تعویق صدور حکم نیست نه صرف نگهداری آن.عمده مشروبات الکلی 



 

 
 

 ود؟شچنانچه محکو  طی م ت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننمای ، چه تصمیمی درباره او اتخاذ می -86
 شود.الف( مجازات تکمیلی دیگری، جایگزین مجازات تکمیلی اولیه می

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

 یابد.ج( برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم، تا یک سوم افزایش می

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

 

مرحله  0آزمون گروه  92و سؤال  3 ،2 ،0گروه  2آزمون جامع  14و سؤال  0مرحله  3گروه  17مطابقت با سؤال 

 آزمون های آزمایشی 01مرحله  0و گروه  02مرحله  2گروه  91و سؤال  2

 های جایگزین حبس، کدام گزینه صحیح است؟در خصوص مجازات -13

 توان از جایگزین حبم استفاده کرد.( در صورتی که مجازاتی در کنار مجازات حبم باشد، نمی1

 های حبم استفاده کرد.توان از جایگزین( در همه جرایم غیرعمدی )غیر موارد تعدد( می2

 های جایگزین حبم نیست.باً، تعدد جرم مانع از صدور مجازات( غال3

 های جایگزین حبم، مجازات مقرر در حکم دادگاه است.( مالک تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات4

 قانون مجازات اسالمی. 16و  12، 15، 68رجوع شود به مواد  صحیح است. 2گزینه پاسخ: 

اعمال مجازات جایگزین حبس در خصوص مرتابان جرائم عمدی که حداکثر مجازات در کدامیک از موارد زیر  -14

 باشد؟قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است ممنوع می

 .یک فقره سابقه محکومیت ق عی به حبم تا شش ماه مشروط به آنکه از اجرای آن عنج سال نگذشته باشد (1

 .ی به شالق تعزیری مشروط به آنکه از اجرای آن عنج سال نگذشته باشدبیش از یک فقره سابقه محکومیت ق ع (2

 .( یک فقره سابقه محکومیت ق عی به حبم یک ساله که از اجرای آن هفت سال گذشته باشد3

 کدام( هیچ4

مجازات  که مقرر داشته: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر 0015ا مصوب .م.ق 66مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه پاسخ: 

گردند مگرر اینکره بره دلیرل جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میقانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به

 :ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد

ریال یا شالق  1303330333تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون  بیش از یک فقره سابقه محکومیت ق عی به حبم -الف

 عنجم دیهیک فقره سابقه محکومیت ق عی به حبم بیش از شش ماه یا حد یا قواص یا عرداخت بیش از یک -تعزیری ب

از شش ماه  اعمال مجازات جایگزین حبس برای مرتابان جرایم عمدی که مجازات قانونی جرم ارتاابی آنها بیش -92

 تا یک سال حبس است:

 ( م لقا الزامی است.2( م لقا اختیاری است.                                                1

 ( در برخی موارد اختیاری و در برخی موارد الزامی است.4( در برخی موارد اختیاری و در برخی موارد ممنوع است.       3

 را عمردی جررائم مرتکبان تواندمی دادگاهکه مقرر داشته:  0015ق.م.ا مصوب  61مستند به ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

 وجرود صرورت در کنرد، محکوم حبس جایگزین مجازات به است حبس سالیک تا ماه شش از بیش آنها قانونی مجازات حداکثر که
 .است ممنوع حبس جایگزین هایمجازات اعمال قانون این( 66) ماده شرایط

 در کدام یک از موارد زیر اعمال مجازات جایگزین حبس تحت شرایطی اماان پذیر است؟ -91

 ( جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور                            1

 ( جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبم است.2

 ( تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبم است. 3

 ( هیچکدام4

 0015ق.م.ا مصوب  10الی  10مستند به مواد صحیح است.  4گزینه پاسخ: 



 

 
 

 شود؟به قصاص نفس محکو  ش ه، از چه تاریخی آغاز میمجازات تبعی قاتل عم ی که  -83
 ( توقف اجرای حکم قصاص د             ج( رضایت اولیای دم            ( آزادی مجرمب     الف( صدور حکم

 

آزمون های  0مرحله  3گروه  13و سؤال  2مرحله  4گروه  031و سؤال  0مرحله  4گروه  041سؤال مطابقت با 

 آزمایشی

آقای الف برای مدت یاسال به الزام به تحصیل به موجب تصمیم دادگاه به عنوان مجازات تامیلی محاوم شده  -841

 گذشت دوماه دیگر اقدام به تحصیل نارده است؛ است ولی بعد از

 دهد.سوم افزایش میمانده را تا یک( دادگاه صادرکننده حکم به عیشنهاد قاضی اجرای احکام مدت مجازات تکمیلی باقی1

 دهد.میمانده را تا دوسال افزایش ( دادگاه صادرکننده حکم به عیشنهاد قاضی اجرای احکام مدت مجازات تکمیلی باقی2

 دهد.( دادگاه صادرکننده حکم به عیشنهاد قاضی اجرای احکام مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا دو سال افزایش می3

 دهد.سوم افزایش می( دادگاه صادرکننده حکم به عیشنهاد قاضی اجرای احکام مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک4

ق.م.ا، چنانچه محکوم طی مدت اجررای مجرازات تکمیلری، مفراد حکرم را رعایرت  54ابق ماده مطصحیح است.  4گزینه  پاسخ:

ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یرک سروم 

 دهد.افزایش می

..... از آنها بیش از .......... باشد مانع از صدور حام به مجازات تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل ..... -831

 جایگزین حبس است.

 سال حبمیک -( یکی4ماه حبم        شش -( یکی3 سال حبمیک -( دو مورد2 ماه حبمشش -( دو مورد1

ش مراه حربس باشرد مرانع از ها بیش از شتعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن صحیح است. 3گزینه پاسخ: 

 ق.م.ا( 15صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. )ماده 

 تواند بیش از دو سال باشد؟های زیر، مدت مجازات تامیلی میدر کدامیک از گزینه -13

 احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی در صورتی که مرتکب حین رانندگی مست باشد.( بی1

 مسلحانه یا مقرون به آزار( سرقت 2

 ( کالهبرداری در صورتی که میزان مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد.3

 ( صدور چک بالمحل بیش از عنجاه میلیون ریال4

 .0012قانون مجازات اسالمی مصوب  108رجوع شود به تبصره ماده  صحیح است. 1گزینه  پاسخ:



 

 
 

اگر زن انی برای فرار از زن ان، در زن ان را شکسته و بیرون از محوطه زن ان دست یر شود، اتها  )اتهامهات  او چهه  -88

 اوصافی دارد؟
 ب( عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان  الف( تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان

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

 
 

 کن ؟ای مرتکب جر  ح ی شود، دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ میهرگاه کود  هشت ساله -89
       یمیب( هیچ تصم    الف( اقدام تأمینی و تربیتی

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

 

 آزمون محک آزمون های آزمایشی 16و سؤال  0مرحله  3گروه  14سؤال مطابقت با 

 مجازات تبعی است؟کدامیک از جرایم ذیل فاقد  -14

 ( شرب خمر2  ( خیانت در امانت1

 ( ق ع عمدی بند اول انگشت اشاره4 احتیاطی( قتل غیرعمدی همراه با بی3

 شود.( قانون مجازات اسالمی، مجازات تبعی در خصوص جرائم غیرعمدی اعمال نمی52طبق ماده ) صحیح است. 3گزینه  پاسخ:

 صحیح نیست؟8392مجازات تبعی مطابق ق.م.ا  وص مدتکدام یک از گزینه های زیر در خص .16

 هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبم ابد( 1

  عنجدر محکومیت به قواص عضو با ثلث دیه کامل و حبم تعزیری درجه  سال عم از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ( دو2

  سهای حکم یا شمول مرور زمان در محکومیت به حبم تعزیری درجه سه سال عم از اجر( 3

 تعزیریدو سال عم از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در محکومیت به شالق ( 4

که مقرر می دارد: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی  0015مصوب ق.م.ا  52مستند به ماده صحیح است.  4 گزینهپاسخ: 

مول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم پس از اجرای حکم یا ش

سه سرال در  -هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ب -می کند: الف

وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفری بلرد و حربس ترا محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت 

دو سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یرا کمترر  -. پ4درجه 

 از آن باشد و حبس درجه پنج.      

 ت تبعی ندارد.آن است که محکومیت به شالق تعزیری مجازا 4علت نادرستی گزینه 

 آزمون های آزمایشی 06مرحله  0و گروه  01مرحله  2گروه  99سؤال مطابقت با 

 کند مجازات وی کدام است؟شخصی با شاستن در زندان از آن فرار می -99

  1392ق.م.ا مووب  134( مجازات جرم تخریب و جرم فرار از زندان با رعایت مقررات ماده 1

 جرم تخریب ( مجازات2

   ( مجازات جرم فرار از زندان3

 ضربه و سه تا شش ماه حبم 94( شالق تا 4

که مقرر داشته: هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه  0012قانون تعزیرات مصوب  241مستند به ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خرراب کررده می( ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم 14فرار نماید به شالق تا )
 .خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شدباشد، عالوه بر تأمین 



 

 
 

هرگاه حکم صادره توسط دادگاه کیفری، فراتر از میزان و کیفیتی باش  که در قانون مقرر ش ه اسهت، که ا  مهورد  -91

 صحیح است؟
الف( چنانچه  صدمه و خسارتی از این  جهت حاصل گردد، در صورتی کره از روی عمرد یرا تقصریر باشرد، حسرب مرورد موجرب 

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

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

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

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

 
 

های آزمون 1مرحله  0گروه  2مرحله  2آزمون گروه  12و سؤال  3و  2 ،0گروه  2آزمون جامع  16سؤال مطابقت با 

 آزمایشی

شود. کدام یک از جرائم مستوجب حد میباشد مرتاب یای از سال تمام قمری می 82دختری که سن وی  -16

 اعمال بر او صحیح است؟های زیر در خصوص مجازات قابلگزینه

های اخ ار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا به یکی از تومیم (1

 .شودیک سال محکوم می

 .گرددر محکوم میبه مجازات حدی جرم مزبو (2

شده یا حرمت آن را درک نکند که در این صورت به شود مگر آنکه ماهیت جرم انجامبه مجازات حدی جرم مذکور محکوم می (3

های اخ ار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک یکی از تومیم

 .شودسال محکوم می

شده یا حرمت آن را درک نکند که در این صورت به شود مگر آنکه ماهیت جرم انجام( به مجازات حدی جرم مذکور محکوم می4

وسیله قاضی های تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرعرستان قانونی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر یا نویحت بهیکی از تومیم

 .شوددادگاه محکوم می

اجررا  یمجرازات جررم حرد یو اصل بر آن است که در مرورد و شودیساله بالغ محسوب م 05دختر است.  یحصح 3 ینهگزپاسخ: 

اجررا  یق.م.ا در مرورد و 81و  88صورت با توجه به سرنش مقرررات مراده  ینق.م.ا شود که در ا 10مگر آنکه مشمول ماده  شودیم

شده و یا وجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامجرائم م در: داردیمقرر م ینچن 10. ماده شودیم

هرای حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه بره سرن آنهرا بره مجازات

 شوند.در این فصل محکوم می شدهبینییشپ

از دوازده ترا پرانزده  کهی: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورت0015ق.م.ا مصوب  88ماده  5 تبصره

صورت یکی از اقردامات مقررر  ینا یرشود و در غسال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای )ت( و یا )ث( محکوم می

 گردد.میدر بندهای )الف( تا )پ( این ماده در مورد آنها اتخاذ 

 

 های آزمایشیآزمون 0مرحله  4گروه  021سؤال مطابقت با 

که اگر صدمه و خسارتی درنتیجه تجاوز حام از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده حاصل شود، در صورتی -821

 از روی عمد یا تقصیر باشد .... 

 ( در هر صورت مسئولیت کیفری و مدنی منتفی است. 1

 کند. المال جبران میصورت خسارت را بیتصورت عمد مقور ضامن است و در غیر این( فقط در 2

 کند.المال جبران می( درصورتی که عمد باشد موجب مسئولیت کیفری و مدنی و درصورتی که از روی تقویر باشد، خسارت را بیت3

 شود.المال جبران میبیت صورت خسارت از( حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیراین4

 ق.م.ا 486و  482، 00مطابق مواد صحیح است.  4گزینه  پاسخ:



 

 محرومیت از حقوق اجتماعی، چه نوع مجازاتی است؟ -91
 ب( فقط مجازات تکمیلی     الف( فقط مجازات تبعی 

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

 صورت اجتماع مباشر وسبب، ک ا  مورد صحیح است؟ در -92
 ب( سبب ضامن است.          الف( مباشر  ضامن است.

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

 

 

 یک از جهات زیر، ممکن است باعث سقوط، تقلیل یا تب یل ح ود شرعی شود؟ ک ا  -93

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

 

 

 در صورت ارتکا  مج د رانن گی ب ون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکب چیست؟ -94

 ب( مجازات حبس و جزای نقدی  گی به مدت سه سالالف( محرومیت از حق رانند

 د( جزای نقدی      ج( حبس

 اگر اولیا د  پس از گذشت از حق قصاص نفس، قاتل را بکشن ، مجازات آنها اصوالع چیست؟ -95
 د( مجازاتی ندارد           ( فقط تعزیرج  قصاص نفس  ب(           ( تعزیر و دیه الف

 

 

 

 مجازات کسی که مجنونی را عام اع به قتل برسان ، ک ا  است؟ -96

 های آزمایشیآزمون 7مرحله  4گروه  027سؤال  مطابقت با

 اشرین ارتااب جرم، .....................در جمع اسباب و مب -823

  اند.( اگر جنایت مستند به همه باشد، همه ضامن2 ( سبب اقوا از مباشر همواره ضامن است.1

 ( اسباب ضامن جرم هستند.4  ( مباشرین ضامن جرم هستند.3

ر وقروع جنرایتی ترأثیر داشرته باشرند، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسربیب د صحیح است. 2گزینه  پاسخ:

باشند مگر ترأثیر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می

 (0ق.م. 256رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. )م 

 های آزمایشیآزمون 0مرحله  3گروه  19سؤال  مطابقت با

 نهاد توبه صحیح است؟ کدام گزینه در مورد 8392طبق قانون مجازات اسالمی مصوب  -19

 ( در جرایم حدی، توبه قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد است.1

 ( توبه محارب قبل از دستگیری، موجب سقوط حد نیست.2

 شود.( در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصالح وی برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می3

 گردد.شود، جاری نمیبه توبه درباره کسانی که مقررات تعدد جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می ( مقررات راجع4

 آن. 0و تبصره  002، 004رجوع شود به مواد  صحیح است. 3گزینه  پاسخ:

 آزمون های آزمایشی 6مرحله  4گروه  041و سؤال  3و  2 ،0گروه  2آزمون جامع  91سؤال  مطابقت با

 اگر جانی بعد از گذشت، از آن رجوع کرده و مرتاب را قصاص کند ......... -841

 ( ملزم به عرداخت دیه خواهد بود.2  ( مستحق قواص خواهد بود.1

 ( مستوجب حبم تعزیری خواهد بود.4 اهد بود.( ملزم به عرداخت دیه و مستوجب حبم تعزیری خو3

دم، پرس از گذشرت مرتکرب را قصراص کنرد، علیره یرا ولریرجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیصحیح است.  1گزینه پاسخ: 

 ق.م.ا( 064مستحق قصاص است. )ماده 



 

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

 

 

 مردی زنی را به قتل رسان ه است. اولیای د  زن چه حقوقی دارن ؟ -93
 با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با رضایت مرتکب الف( حق عفو، حق قصاص

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

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

 ا اخذ دیه د( حق عفو، حق قصاص ی

 

 آزمون های آزمایشی 3 ،2 ،0گروه  2جامع  91و سؤال  4مرحله  3گروه  90سؤال  مطابقت با

 .....از سوی افراد بالغ و عاقل به ترتیب ............« جنایت عمدی به مجنون»و « جنایت عمدی به نابالغ» -98

  موجب قواص است. -( موجب قواص است1

 موجب عرداخت دیه و تعزیر است. -( موجب عرداخت دیه و تعزیر است2

    موجب عرداخت دیه است. -( موجب عرداخت دیه و تعزیر است3

 موجب عرداخت دیه و تعزیر است. -( موجب قواص است4

، جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجرب قصراص 0015مجازات اسالمی مصوب قانون  012و  014طبق مواد صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 شود.نیز محکوم می« تعزیرات»است. مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

 باشد؟جنایت عمدی نسبت به نابالغ و مجنون به ترتیب مستوجب چه مجازاتی می -91

 .هر دو مستوجب دیه و تعزیر است (2                                      .مستوجب قواص است( هر دو 1

 .اولی مستوجب دیه و تعزیر و دومی مستوجب قواص است (4    .اولی مستوجب قواص و دومی مستوجب دیه و تعزیر است (3

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجرب  - 014ماده  .0015ق.م.ا مصوب  012و  014مستند به مواد است.  یحصح 3 ینهگزپاسخ: 

نیرز « تعزیررات“مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم  -012قصاص است. ماده 

 شود.محکوم می



 

 
 

 منتهی به جنایت شود، حکم ضمان چیست؟هرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری، بر خوردی به وجود آی  که  -98
 ب( ضمان منتفی است.    الف( هریک ضامن نصف دیه دیگری است.

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

 

 

 س کشور خارجی که وارد قلمرو ایران ش ه، در ک ا  شرایط جر  است؟به رئی توهین -99
 ب( صرفاً به شرط معامله متقابل   الف( در صورت علنی بودن و به شرط معامله متقابل

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

 

 های آزمایشیآزمون 9مرحله  0و گروه  3مرحله  2آزمون گروه  99سؤال  مطابقت با

 در صورتی که مردی زنی را به قتل برساند اولیاء دم زن طبق قانون چه حقی دارند؟ -99

 توانند با عرداخت فاضل دیه مرد را قواص نمایند یا با رضایت قاتل از وی دیه اخذ کنند.( می1

 ذ کنند.توانند دیه اخ( صرفا می2

 توانند با عرداخت فاضل دیه مرد را قواص کنند.( صرفا می3

 توانند با عرداخت فاضل دیه مرد را قواص کنند یا بدون رضایت قاتل از وی دیه اخذ کنند.( می4

که مقرر داشته: در مرواردی کره اجررای قصراص، مسرتلزم  0015ق.م.ا مصوب  061مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  پاسخ:

پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قرانون ولرو بردون 

 رضایت مرتکب مخیر است.

 هرگاه مرد غیرمسلمانی عمداً زن مسلمانی را به قتل برساند؛ کدام گزینه در خصوص تفاضل دیه صحیح است؟ -92

 شود.اص می( قاتل بدون عرداخت دیه قو1

 ( اولیاءدم زن با عرداخت نوف دیه کامل زن به قاتل، وی را قواص خواهند کرد.2

 ( اولیاءدم زن با عرداخت نوف دیه کامل مرد به قاتل، وی را قواص خواهند کرد.3

 ( اولیاءدم زن با عرداخت یک سوم دیه کامل مرد به قاتل، وی را قواص خواهند کرد.4

هرگاه زن مسرلمانی عمرداً کشرته شرود، حرق  0015قانون مجازات اسالمی مصوب  085طبق ماده ت. صحیح اس 1گزینه پاسخ: 

قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر 

التفراوت غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه شود. در قصاص مردمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می

دیه آنها الزم است. نکته مهم آن است که در حالت مزبور دین موجب امتیاز برای مسلمان شده است زیرا در حالت عادی دیره زن در 
 قتل نصف مرد است.

 آزمون های آزمایشی 3مرحله  3گروه  94سؤال  مطابقت با

 یادیگر برخورد نمایند؛..................هرگاه دو وسیله نقلیه بر اثر سیل به  -94

 ( راننده هر وسیله نقلیه مسئول عرداخت نوف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است.1

 شود.المال عرداخت می( ضمان منتفی است و دیه از بیت2

 ( ضمان منتفی است.3

 ان هر دو وسیله نقلیه است.( راننده هر وسیله نقلیه مسئول عرداخت نوف دیه سرنشین4

، هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیره برر اثرر 0015قانون مجازات اسالمی مصوب  201طبق ماده صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

 شود.وجود آید، ضمان منتفی است. زیرا رابطه علیت با وجود سیل قطع میعوامل قهری مانند سیل و طوفان به



 

 

 

 یاب ؟، با ک ا  افعال مادی زیر، تحقق میخیانت در امانت -111

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

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

 

 های آزمایشیآزمون 1مرحله  4گروه  033و سؤال  02مرحله  0و گروه  6مرحله  2گروه  92سؤال  مطابقت با

 توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن تحت چه شرایطی به موجب قانون ایران جرم و قابل مجازات است؟ -92

 ران معامله متقابل شود.( در قلمرو ایران باشد و در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ای1

 ( در قلمرو زمینی ایران باشد و در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل شود.2

 ( در قلمرو هوایی ایران باشد و در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل شود.3

 در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل شود.( در قلمرو دریایی ایران باشد و در آن کشور نیز 4

نسربت بره رئریس  "که مقرر داشته: هررکس علنرا 0012قانون تعزیرات مصوب  201مستند به ماده صحیح است.  2 پاسخ: گزینه

میشرود کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یرک سرال مراه حربس محکروم 

 . مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله انتقال بشود

 توهین به مقامات سیاسی کشور منوط به چه شرایطی است؟ توهین به رئیس کشور خارجی یا ... . -833

 ران.( نماینده سیاسی آن کشور، در حضور حداقل یک شاهد یا در مکان عمومی، در قلمروی خاک ای1

 ( شخص اول مملکت آن کشور، لزوماً در حضور حداقل یک شاهد، در قلمرو حاکمیت ایران.2

 ( نماینده سیاسی آن کشور، لزوماً در مکان عمومی، در قلمرو حاکمیت ایران.3

 ( شخص اول مملکت آن کشور، در قلمرو خاک ایران.4

وهین به رئیس کشور خارجی یا نماینرده سیاسری آن کشرور، در توهین به مقامات سیاسی منوط به تصحیح است.  1گزینه  پاسخ:

 ق.ت 201باشد. ماده حضور حداقل یک شاهد یا در مکان عمومی، در قلمرو خاک ایران، می

 



 

 
 

 

  

 های آزمایشیآزمون 1مرحله  3گروه  99و سؤال  04مرحله  0و گروه  1مرحله  2گروه  93سؤال  مطابقت با

سپارد تا ان را بفروشد و ثمن آن را به او مسترد کند. مدیر بنگاه یک بنگاه معامالت مسان می الف منزل خود را به -93

کند. اقدام مدیر بنگاه کند و به نفع خود تصاحب میفروشد ولی وجه حاصل از ان را به وی مسترد نمیمنزل الف را می

 مصداق کدامیک از عناوین مجرمانه است؟

          ( تورف عدوانی2 کالهبرداری          ( انتقال مال غیر در حکم 1

 ( سرقت4  ( خیانت در امانت            3

برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم الزم نیست که عین آن مال به وی سپرده شرده صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

 مین محسوب می شود و جرم مصداق خیانت در امانت است.باشد بنابرین وجه حاصل از فروش مال به امین نیز سپرده شده به ا

گیرد تا بعد از اتمام مسافرت به وی برگرداند. در شخص )الف( به موجب قراردادی اتومبیل شخص )ب( را عاریه می -99

 میرد و فرزند وی از استرداد اتومبیل مذکور به شخص )ب( امتناع کرده و آن را تصاحبحین مسافرت شخص )الف( می

 نماید. چنین رفتاری .................... .می

 شود.( تورف غیرقانونی بوده و به مجازات آن محکوم می1

 گردد.درامانت محسوب می( خیانت2

 شود.سال حبم و جزای نقدی و استرداد اتومبیل محکوم می 9تا  1( کالهبرداری محسوب شده و به مجازات 3

 ( جرم نبوده و جنبه حقوقی دارد.4

در امانت و تصرف غیرقانونی سپرده شدن مال به امرین ضرروری اسرت  اوالً: برای تحقق جرائم خیانتصحیح است.  4 پاسخ: گزینه

 که در مسئله فوق اتومبیل به شخص )الف( سپرده شده است نه فرزند وی.

و تقلب باز کالهبرداری نیست زیرا بردن مرال ثانیاً: شخص مورد نظر حیله و تقلبی بکار نبرده تا کالهبرداری باشد و در صورت حیله 

 که چنین امری در مسئله فوق محقق نشده است.باید بعد از مرحله انجام حیله و تقلب باشد درحالی



 

 یفریک یدادرس آیین

های مرد  نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیسهت، منهابع ک ا  عبارت در خصوص نقش سازمان -111

 طبیعی و به اشت عمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی دعوی کیفری مربوط، صحیح نیست؟
 های فوق اعالم جرم کنند.توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینهالف( می

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

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

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

 
 

آزمون  013وال س ، 01مرحله  0و گروه  4مرحله  2گروه  011سوال  ، مرحله اول 0گروه  006سوال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون 3و  2و  0گروه  3جامع 

. سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان، اشخاص بیمار و ناتوان 886

ر جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، د

 صورت ارتااب جرم در زمینه های فوق:

 ( بزه دیده محسوب می شوند.2( شاکی محسوب می شوند.                                           1

 3و  1( موارد 4       ( اعالم کننده جرم تلقی می شوند.                            3

یت لذا اعالم کننده جررم سازمان های مردم نهاد حق اعالم جرم دارند و نه شکا 66مستند به ماده صحیح است.  3گزینه  پاسخ:

موید این مطلب است که مقرر می دارد: سازمان های مردم نهرادی کره  66شوند و نه شاکی یا بزه دیده مستقیم. ماده محسوب می

وان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منرابع طبیعری، اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان، اشخاص بیمار و نات

میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فروق اعرالم 

 جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

توانند در جلسات رسیدگی د صرفا حق اعالم جرم دارند و نمیهای مردم نهادام دسته از جرایم زیر سازمانر کد -831

 شرکت نمایند؟
 ( جرایم مربوط به اشخاص بیمار و زنان2                   ( جرایم مرتبط با میراث فرهنگی                 1

 ( جرایم منافی عفت 4                    ( جرایم مرتبط با بهداشت عمومی              3

این ماده با رعایت اصل یکصد و ی اجراق.آ.د.ک کره مقررر داشرته:  66الحاقی بره مراده  4مستند به تبصره صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

( 015رعایت ماده ) مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند بای ( قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمانها062شصت و پنجم )

 آنتنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.ی این قانون و تبصرهها

است؛ نسبت به جرائم ارتاابی در  ستیزطیمحاز  حمایت زمینه در آنها اساسنامه که مردم نهادی هایسازمان -833

 این حوزه ............... .

 .کنند شرکت دادرسی مراحل تمام در و کنند جرم اعالم توانند( می1

 را ندارند. دادرسی مراحل لکن حق شرکت کنند جرم اعالم توانند( می2

 رند.کنند لکن حق اعتراض ندا شرکت دادرسی مراحل تمام در شوند و( شاکی محسوب می3

 کنند و حق اعتراض دارند. شرکت دادرسی مراحل تمام در شوند و( شاکی محسوب می4

 هراین(، سرازما54/0/0014، )اصالحی 0015( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 66طبق ماده )صحیح است.  1گزینه پاسخ: 

 زیسرت،محیط ذهنی، یا جسمی ناتوان و بیمار اشخاصزنان،  نوجوانان، و از اطفال حمایت زمینه در هاآن اساسنامه که مردم نهادی

 هرایدرزمینه ارتکابی جرائم به نسبت توانندمی است، شهروندی حقوق از حمایت و عمومی بهداشت میراث فرهنگی، طبیعی، منابع

 .کنند شرکت دادرسی مراحل تمام در و کنند جرم اعالم فوق



 

ارز در آراء قطعی صادر از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفهات مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و  -112

 قاچاق کاال و ارز، ک ا  مقا  زیر، در صورت احراز ع   انطباق رأی با قانون می توان  تقاضای تج ی نظر نمای ؟

 ب( رئیس قوه قضائیه    الف( رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

 دگسترید( وزیر دا     ج( دادستان کل کشور

در فرآین  دادرسی کیفری، ک ا  یک از خسارات زیر، در دعوای خصوصی ناشی از جر  در دادگهاه کیفهری قابهل  -113

 مطالبه است؟
 الف( فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال

 ب( تمام منابع ممکن الحصول و خسارت معنوی

 زیر شرعی ج( فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تع

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

 
 

آزمون محک و  019سوال  ، 01مرحله  0و گروه  4مرحله  2گروه  014سوال  ، 0مرحله  3گروه  001سوال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون 0مرحله  3گروه  011سؤال 

 شود؟مقررات مربوط به منافع ممان الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل چه جرائمی نمی -881

 ( جرائم موجب تعزیرات منووص شرعی، دیه و حدود1

 ( جرائم موجب تعزیرات منووص شرعی، دیه، حدود و قواص2

 ب حدود، قواص و دیه( جرائم موج3

 ( جرائم موجب تعزیرات منووص شرعی و دیه4

 قانون آیین دادرسی کیفری. 04ماده  5رجوع شود به تبصره  صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 در کدام دسته از جرایم زیر صرفا ضرر و زیان مادی قابل مطالبه می باشد؟ -834

                  ( جرایم مستوجب قواص عضو  و تعزیرات منووص شرعی1  

 ( جرایم موجب دیه و تعزیرات منووص شرعی2  

 ( جرایم مستوجب قواص و حد و منووص شرعی و دیه                     3  

 ( در کلیه جرایم عالوه بر ضرر و زیان مادی منافع ممکن الحوول و ضرر و زیان معنوی نیز قابل جبران است.4  

که مقرر داشته: منافع ممکن الحصول تنها بره  0015ق.ا.د.ک مصوب  04ماده  5مستند به تبصره صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصرول و نیرز پرداخرت خسرارت معنروی 

 شود.شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی

ب تعزیرات منصوص شرعی و جرایم مستوجب دیه کدام یک از انواع ضرر و زیان های پیش بینی در جرایم موج .839

 قابل مطالبه و جبران است؟ 8392شده در ق.آ.د.  مصوب 

 مادی و معنوی( 2   مادی، معنوی و ممکن الحوول( 1

 فقط مادی( 4   مادی و ممکن الحوول( 3

 بره تنها الحصول ممکن منافعکه مقرر داشته:  0015ق.آ.د.ک مصوب  04ماده  5مستند به تبصره  صحیح است. 4گزینه پاسخ: 

 معنروی خسرارت پرداخرت نیرز و الحصرول ممکن منافع به مرتبط مقررات همچنین. نماید اتالف صدق که دارد اختصاص مواردی

 .شود نمی دیه و شرعی منصوص تعزیرات موجب جرایم شامل

 شود؟ط به منافع ممان الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل چه جرائمی نمیمقررات مربو -881

 ( جرائم موجب تعزیرات منووص شرعی، دیه، حدود و قواص2 ( جرائم موجب تعزیرات منووص شرعی، دیه و حدود1

 ( جرائم موجب تعزیرات منووص شرعی و دیه4 ( جرائم موجب حدود، قواص و دیه3

 قانون آیین دادرسی کیفری. 04ماده  5رجوع شود به تبصره  است.صحیح  4گزینه پاسخ: 



 

 ک ا  قرار، نهایی نیست؟ -114
 د( اناطه        ج( منع تعقیب            ب( موقوفی تعقیب           الف( جلب به دادرسی 

 

 

 2گروه  011سوال  ، 4مرحله  4گروه  066سوال  ، 4مرحله  0گروه  001سوال  ، 2مرحله  3گروه  002مطابقت با سوال 

 های آزمایشیآزمون 3و  2و  0گروه  2آزمون جامع  001سوال  ، آزمون محک 001سوال  ، 7مرحله  0و گروه  0مرحله 

 قرار اناطه صادره از سوی بازپرس ............. -882

 است که صالحیت رسیدگی به اتهام را دارد.( ظرف ده روز از سوی شاکی یا دادستان قابل اعتراض در دادگاهی 1

 ( ظرف ده روز از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اتهام را دارد.2

 ( است.2( ظرف ده روز از سوی شاکی یا دادستان قابل اعتراض در دادگاه کیفری )3

 ( است.2( ظرف ده روز از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری )4

، قرار اناطه به تقاضای 0015قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  511طبق بند )الف( و تبصره ماده صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

، قرار مزبور قابل اعتراض از سروی 0080های عمومی و انقالب شاکی قابل اعتراض است، البته در قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه

ماه از من مهلت اعتراض به قرار مزبور برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکدادستان هم بود. در ض

کننرده بره اعترراض ، مرجع صرالح رسریدگی0015قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  510تاریخ ابالغ است. در ضمن طبق ماده 

 (.5دادگاه خاصی مانند، کیفری )دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد نه 

 کدامیک از قرارهای صادره توسط بازپرس از سوی شاکی قابل اعتراض است؟ -883

 ( هر سه مورد4( قرار اناطه         3( تخفیف تامین یا لغو قرار تامین        2( قرار تامین خواسته        1

که مقرر داشته: عالوه بر مروارد مقررر در ایرن قرانون،  0015وب ق.آ.د.ک مص 511مستند به ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

قررار بازداشرت  -قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطره بره تقاضرای شراکی ب -قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف

 قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم. -موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ

 یک از قرارهای ذیل قابل اعتراض نیست؟مکدا -866

 ای که منتهی به بازداشت شود.( وثیقه2        ( اناطه1

 ( منع خروج از کشور4   ( تأمین خواسته3

 ق.آ.د.ک، قرار منع خروج از کشور از قرارهای غیرقابل اعتراض است. 511و  548، 088بر اساس مواد صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 اطه صادره از سوی دادگاه:قرار ان -831

 ( قابل اعتراض است.2( ق عی و غیر قابل اعتراض است.                              1

 ( کیفری دو قابل اعتراض است.4( کیفری یک قابل اعتراض است.                               3

های کیفری نیرز راحتا مقرر نکرده که آیا دادگاهص 0015درست است که مقنن در ق.آ.د.ک مصوب صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

تواننرد قررار اناطره اینگونه برداشت می شود کره می 451ماده  5توانند مبادرت به صدور قرار اناطه نمایند یا خیر ولی از تبصره می

 باشد.صادر کنند و  قابل اعتراض نیز می

 شده باشد:در صورتی که قرار اناطه توسط دادگاه کیفری صادر . 883

 روز است. 13( قابل اعتراض ظرف مدت 2  ق عی و غیر قابل اعتراض است.( 1

 روز است. 33( قابل اعتراض ظرف مدت 4 روز است.  23( قابل اعتراض ظرف مدت 3

 از اعرم تجدیدنظر، قابل آراءکه مقرر داشته:  0015ق.آ.د.ک مصوب  451ماده  5مستند به تبصره  صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 یرا واخرواهی درخواسرت رد قررار. اسرت حکرم صردور تعویرق و اناطره تعقیرب، موقروفی و منرع قرارهرای یرا برائرت، محکومیرت،

 .باشد تجدیدنظرخواهی قابل دعوی، اصل به راجع رأی که است حکم این مشمول صورتی در تجدیدنظرخواهی،

 دادخواسرت یرا درخواسرت مهلرت چنین مقررر داشرته:نیز در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی  0015ق.آ.د.ک مصوب  400ماده 

 انقضراء یرا رأی ابرالغ تراریخ از ماه دو کشور از خارج مقیم اشخاص برای و روز بیست ایران مقیم اشخاص برای فرجام و تجدیدنظر

 .است واخواهی مهلت



 

 
 

 در ک ا  یک از جرایم مستوجب مجازات تعزیری زیر، ص ور قرار نظارت قضائی، مستقالع جایز است؟ -115
 8و  1، 6د( تعزیری درجه          8و  1ج( تعزیری درجه         6ب( تعزیری در جه          8الف( تعزیری درجه 

 

 
 

ق.آ.د. ، در ک ا  یک از جرایم زیر، تشکیل پرون ه شخصیت در مورد اطفهال و  312عالوه بر موارد مذکور در ماده  -116

 نوجوانان الزامی است؟

 1و  6ب( جرایم تعزیری درجه    6و  2الف( جرایم تعزیری درجه 

 د( کلیه جرایم تعزیری   8و  1ج( جرایم تعزیری درجه 

 

 قابل تجدیدنظر نیست؟ های زیر جزء آراء، کدامیک از گزینه8392طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   -881

 ( قرار موقوفی تعقیب4       ( قرار تعویق صدور حکم3  ( قرار تعلیق اجرای مجازات2 ( قرار اناطه1

 از اعرم تجدیردنظر، قابرل آراء ،0015قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  (451)ماده   5طبق تبصره  .صحیح است 2گزینه پاسخ: 

 تجدیدنظرخواهی، یا واخواهی درخواست رد قرار .است حکم صدور تعویق و اناطه تعقیب، موقوفی و منع قرارهای یا برائت، محکومیت،

 .باشد تجدیدنظرخواهی قابل دعوی، اصل به راجع رأی که است حکم این مشمول صورتی در

 2مرحله  3گروه  019و سؤال  3مرحله  0گروه  021سوال  ، 1مرحله  0و گروه  2مرحله  2گروه  011سوال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون

 تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید؟زیر مقام قضایی میاز جرایم در کدامیک  -831

 ( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت1

 ( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت منوط به ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده2

 ( جرایم تعزیری درجه شش تا هشت منوط به ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده3

 ( جرایم تعزیری درجه شش تا هشت4

که مقرر داشته: در جرایم تعزیری درجه هفت و  0015ق.آ.د.ک مصوب  541ماده  0مستند به تبصره صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 .تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کندهشت، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می

 صدور قرارهای نظارت قضایی به صورت مستقل و بدون صدور قرار تامین کیفری: -823

 ( امکان عذیر نیست.1

 ( امکان عذیر است.2

 ( صرفا در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت امکان عذیر است.3

 وارده امکان عذیر است.( صرفا در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مشروط به دادن تضمین الزم برای جبران خسارات 4

که مقرر داشته: در جرایم تعزیری درجه هفرت  0015ق.آ.د.ک مصوب  541ماده  0مستند به تبصره  صحیح است. 4گزینه پاسخ: 

 تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.و هشت، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می

 



 

 
 

ک ا  یک از مقامات زیر، در خصوص جرایم علیه منافع و مصالح ملی و خسارات وارد به حقوق عمهومی مکلهف بهه  -113

 پی یری آن در مراجع بین المللی است؟طرح دعوی و 
 ب( رئیس قوه قضائیه    الف( وزیر امور خارجه

 د( دادستان کل کشور    ج( وزیر دادگستری
 

 

 

 3آزمون جامع  003سوال  ، 1مرحله  0گروه  012سوال  ، 9مرحله  0و گروه  3مرحله  2گروه  012سوال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون 3و  2و  0گروه 

 سال از الزامات تشایل پرونده شخصیت نمی باشد؟ 81تا  81ارتااب کدامیک از جرایم زیر از سوی نوجوانان  -832

 ( جرایم سیاسی و م بوعاتی2                      ( جرایم تعزیری درجه یک تا شش           1

 ( هر سه مورد از موارد الزامی تشکیل عرونده شخویت است.4( جرایم مستوجب مجازات حبم ابد یا ق ع عضو               3

زین مراده جرایگ 510عبرارت  586اصالحی ق.آ.د.ک که مقرر داشته: در ماده  586مستند به ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 شود.می 015

جرایم -5جرایم با مجازات سلب حیات -0لذا جرایم زیر از موارد الزامی تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان است: 

جنایات عمدی مستوجب ثلث -2جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا شش -4جرایم با مجازات قطع عضو -0با مجازات حبس ابد 
 ش از آندیه کامل و بی

 تشایل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوان در کدام دسته از جرایم تعزیری ارتاابی از سوی آنها الزامی می باشد؟ -832

 ( صرفا جرایم تعزیری درجه یک تا شش2( صرفا جرایم تعزیری درجه یک تا چهار                                   1

 ( صرفا جرایم تعزیری درجه عنج و شش4                                         ( جرایم تعزیری درجه یک تا هشت3

چنین مقرر داشته: عالوه برر مروارد  586. ماده 0015ق.آ.د.ک مصوب  510و  586مستند به ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

پرونرده شخصریت در مرورد اطفرال و نوجوانران ( این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل 510مذکور در ماده )

 توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

نیز در خصوص ضرورت تشکیل پرونده شخصیت چنین مقرر داشته: در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع  510ماده 

جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه  عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و همچنین در

علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد کامل مجنی

گردد، حاوی مطالرب زیرر اسرت: مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می

 پزشکیگزارش پزشکی و روان -گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم   ب -الف

 ها الزامی است؟تشایل پرونده ی شخصیت برای اطفال و نوجوانان در کدام یک از جرایم تعزیری آن -883

 تعزیری به استثنای تعزیرات هفت و هشت ی جرائم( کلیه2  ی جرائم تعزیری( کلیه1

 ی یک تا سه( جرائم تعزیری درجه4 ی یک تا چهار( جرائم تعزیری درجه3

 ق.آ.د.ک 586م  صحیح است. 2گزینه پاسخ: 

 های آزمایشیآزمون 2مرحله  3گروه  007و سؤال  1مرحله  4گروه  014سوال مطابقت با 
 .باشدنمیل کشور پیگیری جرائم علیه ............... از وظایف دادستان ک -814

 کدام( هیچ4      ( موالح و اموال ملی3  ( حقوق عمومی2   ( منافع ملی1

ق.آ.د.ک، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع بره امروال، منرافع و مصرالح  511مطابق ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

المللری پیگیرری و طریق مراجع ذیصرالح داخلری، خرارجی و بینملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از 

 نظارت نماید.
 



 

در مرحله تحقیقات مق ماتی در ک ا  دسته از جرایم زیر، طرفین دعوی بای  وکیل یا وکالی خود را از بهین وکهالی  -118

 گستری مورد تأیی  رئیس قوه قضائیه انتخا  کنن ؟درسمی دا

قانون آیین دادرسی کیفری  015امنیت داخلی یا خارجی که مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده الف( فقط در جرایم علیه 

 است. 0015

قرانون آیرین  015ب( در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول مجازات مقر در ماده 

 است. 0015دادرسی کیفری 

 0015قانون آیین دادرسی کیفری  015مان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده ج( فقط در جرایم ساز

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

 



 

 
 

 

 3 آزمون جامع 012سوال  ، 2آزمون محک  011سوال  ، 01مرحله  0و گروه  4مرحله  2گروه  013سوال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون  3و  2و  0گروه 

در کدام دسته از جرایم زیر در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکالی خود را باید از میان  -833

 وکالی رسمی دادگستری که  مورد تایید قوه قضائیه باشند انتخاب کنند؟

 ی کشور، مواد مخدر و روانگردان( جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارج1

 ق.آ.د.ک  332( جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم موضوع ماده 2

 ( کلیه جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی3

 ق.آ.د.ک باشد. 332مجازات آن مشمول ماده ( جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشروط به آنکه 4

( قانون 48تبصره ماده )قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته:  4مستند به ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

 حذف و تبصره زیر جایگزین آن میشود: 

، ( این قانون است015که مجازات آنها مشمول ماده )در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجیو همچنین جرائم سازمانیافته  -تبصره
که مورد تأیید رئیس ی رسمی دادگستری خود را از بین وکالی وکیل یا وکالی، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعو

 مزبور توسط رئیس قوهقضائیه اعالم میگردد.ی انتخاب مینمایند. اسامی وکال، قوهقضائیه باشد

زیر در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا مالفند وکیل خود را از میان وکالی رسمی در کدامیک از موارد  -831

 دادگستری که مورد تایید قوه قضائیه است انتخاب نمایند؟

 ( کلیه جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک        1

 1392ق.آ.د.ک مووب  332( جرایم با مجازات های موضوع ماده 2

 نیت داخلی و خارجی کشور    ( کلیه جرایم علیه ام3

 ( جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که دارای مجازات اعدام، حبم ابد، ق ع عضو و یا تعزیر درجه یک تا سه باشند.4

که مقرر داشته: در جرائم علیه امنیت داخلی یا  1394ق.آ.د.ک اصالحی مووب  42مستند به تبوره ماده صحیح است.  4 پاسخ: گزینه

( این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، 332رجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده )خا

نمایند. اسامی وکالی مزبور توسط وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیم قوه قضائیه باشد، انتخاب می
 گردد.اعالم می رئیم قوه قضائیه

، انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرائم علیه امنیت 8392طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  -832

 داخلی یا خارجی چگونه است؟

( در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط متهم، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیم قوه 1

 نماید.یه باشد، انتخاب میقضائ

( در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیم 2

 نمایند.قوه قضائیه باشد، انتخاب می

مورد تأیید کانون  ( در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط متهم، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که3

 نمایند.وکالی دادگستری تهران باشد، انتخاب می

( در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید کانون 4

 نمایند.وکالی دادگستری تهران باشد، انتخاب می

 (، در54/0/0014، )اصرالحی 0015( قانون آیین دادرسری کیفرری مصروب 48طبق تبصره ماده )صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 مرحله در است، قانون این (015ماده ) مشمول آنها مجازات که یافتهسازمان جرائم همچنین و خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم

 باشرد، قضرائیه قوه رئیس تأیید مورد که دادگستری رسمی وکالی بین از را خود وکالی یا دعوی، وکیل طرفین مقدماتی تحقیقات

 .گرددمی اعالم قوه قضائیه رئیس توسط مزبور وکالی اسامی نمایندانتخاب می



 

 

 تحت ک ا  یک از شرایط زیر، ص ور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟ -119

 الف( در زمان جنگ، در مطلق جرایم ارتکابی

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

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

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

 
 

 شون ؟در دادگاه صالح مطرح و رسی گی میزیر به طور مستقیم  ک ا  دسته از جرایم -111

 3گروه  004و سؤال  2آزمون محک  009سوال  ، 07مرحله  0و گروه  00مرحله  2گروه  002سوال مطابقت با  

 آزمایشیهای آزمون 6مرحله 

 کدامیک از موارد زیر جز موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی در زمان جنگ در خصوص نظامیان است؟ -882

 ( جرائم عمدی و غیرعمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با مجازات تعزیری درجه یک تا عنج1

 ( فرار توسط بالگرد یا کشتی2

 ( سرقت سالح و مهمات و وسایل نظامی3

 ه مورد( هر س4

که مقرر داشته: در زمان جنگ، صدور قررار بازداشرت  0015ق.ا.د.ک مصوب  608مستند به ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

االرض ب ر موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف ر جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی

و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر پ ر شورش مسلحانه ت ر لغو دستور حرکرت  جرائم عمدی علیه امنیت داخلی

های ضروری اعالم شده ث ر ایراد ضرب و یرا  ای با شرایط جنگی و یا محدودیت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه

هه ح ر فرار از محل مأموریت یرا منطقره درگیرری در جریران جرح عمدی با سالح، نسبت به مافوق ج ر قتل عمدی چ ر فرار از جب

عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ ر فرار همراه با سالح گرم یا توسط هواپیمرا، برالگرد، کشرتی، 

بانی یا توطئه رر سررقت سرالح و فرار با ت -ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سالح جنگی در فرار به سوی دشمن ذ

باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخالل در مأموریت مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده

زدن، از بین برردن و اترالف تخریب، آتش -یگان و یا حمل سالح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز

ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخرابراتی یرا ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهعمدی تأسیسات، ساختمان

شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگری، بندیالکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه

 ه اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.مهمات و مواد منفجر

 کدامیک از موارد زیر جزء مصادیق الزامی صدور قرار بازداشت موقت در خصوص نظامیان در زمان جنگ می باشد؟ -889

 موتوری غیرجنگی( فرار همراه با وسایل نقلیه 2 ( ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح نسبت به مقامات زیردست1

 ( هر سه مورد4  ( فرار به سوی دشمن3

 0015ق.آ.د.ک مصوب  608مستند به ماده صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

های طبق قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، صدور قرار بازداشت موقت در زمان جنگ، در تمام گزینه -884

 ذیل الزامی است به جز .............. .

 ( ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سالح2 از جبهه ( فرار1

 ( جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه عنج و باالتر4 ( قتل عمدی3

( قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، موارد صدور قرار بازداشت موقرت در زمران 608ماده )صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

شته است که فرار از جبهه، قتل عمدی و جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجره جنگ را بیان دا

گیرد لکن طبق بند )ث( ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سالح نسبت به مافوق مشمول قرار بازداشت موقت است و باالتر را دربرمی 2

 نه نسبت به هر شخص.



 

 سال 02و منافی عفت و جرایم افراد زیر  8و  1الف( جرایم تعزیری درجه 

 سال 02و جرایم افراد زیر  8و  1ب( فقط جرایم تعزیری درجه 

 سال 08ج( جرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر 

   8و  1د( فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه 
 

 
 

 اعال  جر  در ک ا  صورت، از موجبات قانونی تعقیب دعوای عمومی است؟ -111
عالوه قرائن و امارات مبتنری برر نادرسرتی اظهرارات وی  الف( اعالم کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیر قابل گذشت باشد و به

 وجود نداشته باشد.

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

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

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

 
 

 های آزمایشیآزمون 2مرحله  3گروه  001و سؤال   1مرحله  0گروه  002سوال مطابقت با 

 تحقیقات مقدماتی جرایم زنا و لواط در چه مرجعی به عمل می آید؟ -882

 ( م لقا دادگاه کیفری یک4( م لقا دادگاه کیفری دو     3    ( دادگاه صالح مربوطه       2( دادسرای عمومی و انقالب           1

که مقرر داشته: به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی  0015ق.آ.د.ک مصوب  016مستند به ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 شود.عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می

 .........دادسرای ویژه نوجوانان ........ -881

 کند.( به تمام جرائم افراد تا هجده سال تمام شمسی رسیدگی می1

 کند.( به تمام جرائم افراد عانزده تا هجده سال تمام شمسی رسیدگی می2

قانون آیین دادرسی  343کند به جز جرائم موضوع ماده ( به تمام جرائم افراد عانزده تا هجده سال تمام شمسی رسیدگی می3

 .1392وب کیفری مو

قانون آیین دادرسی  343کند به جز جرائم موضوع ماده ( به تمام جرائم افراد عانزده تا هجده سال تمام شمسی رسیدگی می4

 و منافیات عفت. 1392کیفری مووب 

افراد پانزده ( این دادسرا به جرائم 0در خصوص دادسرای ویژه نوجوانان ذکر نکاتی حائز اهمیت است: صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ( تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به5پردازد. تا هجده سال می

( مراده 0دهرد )تبصرره )آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجرام میمی

( یعنی جرائم تعزیری درجره هفرت و هشرت مسرتقیماً در دادگراه 041( یعنی منافیات عفت و )016( جرائم موضوع مواد )0. (582

 شود.رسیدگی می

 های آزمایشیآزمون 0مرحله  0گروه  001سوال مطابقت با 

 توان شروع به تعقیب نمود؟م نبوده باشد در چه صورتی می. در صورتی که اعالم کننده جرم خود شاهد وقوع جر881

 ( جرم از جرایم با مجازات سلب حیات یا حبم ابد باشد.2     ( جرم از جرایم قابل گذشت باشد.                               1

 3و  2( موارد 4      ( جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.   3

که مقرر داشته: هرگاه کسی اعالم کند که خود ناظر وقروع  0015ق.آ.د.ک مصوب  62مستند به ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجرود نداشرته مذکور از جرائم غیرقابلجرمی بوده و جرم 
کننرده شراهد باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هرچند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعالم

شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یرا جررم از جررائم علیره  توانقضیه نبوده، به صرف اعالم نمی

 امنیت داخلی یا خارجی باشد.



 

 های دی ر الز  الرعایه است؟های کیفری یک، در ک ا  دادگاهمقررات دادرسی دادگاه -112
 ب( دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی    الف( دادگاه اطفال 

 د( همه دادگاه های کیفری    ( دادگاه انقالبج
 

 
 

 

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه کیفری مسئول پرداخت هزینه دادرسی است فوت نمای ، پرداخت هزینه به  -113

 عه ه کیست؟
 ب( به عهده عاقله وی است.     عهده وراث وی است.الف( به 

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

 گیرد؟نباش ، توسط ک ا  دادسرا صورت میای که محل وقوع آن معلو  تحقیقات مق ماتی جر  رایانه -114
 ی مرکز استان محل کشفب( دادسرا   الف( دادسرای محل اقامت بزه دیده

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

 

 

 های آزمایشیآزمون 1مرحله  0گروه  011سوال مطابقت با 

 دادگاه انقالب در رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر با تعدد قاضی تشایل می گردد؟ -831

 علیه امنیت داخلی و خارجی کشور( کلیه جرایم 2 سازهای آن ( تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و عیش1

 ( هر سه مورد4  ( محاربه و افساد فی االرض3

با تعردد قاضری  015دادگاه انقالب صرفا در جرایم با مجازات های مقرر در ماده  511با توجه به ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

نیستند چرا که در این جررایم،  جررایم برا مجرازات تعزیرری که به طور مطلق آمده اند صحیح  5و  0رسیدگی می کند لذا گزینه های 

 درجه پنج تا هشت نیز وجود دارد که در آنها دادگاه انقالب با یک قاضی رسیدگی می کند.

 های آزمایشیآزمون 7مرحله  3گروه  011سوال  ، 00مرحله  4گروه  069سوال مطابقت با 

 ای در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد .......اگر جرم رایانه -869

 کنند.( دادسرا و دادگاه محل کشف رسیدگی می2 شود.دادخواست صادر می( قرار رد 1

 کنند.( دادسرا و دادگاه تهران رسیدگی می4 شود.( قرار عدم صالحیت صادر می3

ای در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشرد ق.آ.د.ک، اگر جرم رایانه 662 براساس ماده صحیح است. 2 گزینهپاسخ: 

 کنند.دادسرا و دادگاه محل کشف رسیدگی می

های ایران در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، ای در صالحیت دادگاهچنانچه جرم رایانه -831

. ................ 

تهران مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و صدور قرار نهایی و کیفرخواست منوط به مشخص نشدن محل  ( دادسرای1

 وقوع جرم است.

( دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و صدور قرار نهایی و کیفرخواست منوط به مشخص نشدن 2

 محل وقوع جرم است.

 است تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی و کیفرخواست را طی هر شرای ی انجام دهد.( دادسرای تهران مکلف 3

 ( دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی و کیفرخواست را طی هر شرای ی انجام دهد.4

ای در صرالحیت چره جررم رایانره، چنان0015( قانون آیین دادرسی کیفری مصروب 662طبق ماده )صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشرد، دادسررای محرل کشرف مکلرف اسرت تحقیقرات دادگاه

که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت مقدماتی را انجام دهد. درصورتی

 کند.کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میر کیفرخواست میاقتضاء صدو



 

 در خصوص اشخاص حقوقی قابلیت ص ور ن ارد؟ ک ا  یک از قرارهای تأمینی زیر، -115
 ب( منع ادغام شرکت در شرکت دیگر  های شغلی جرم زاالف( ممنوعیت انجام بعضی فعالیت

 د( وثیقه     ج( منع انحالل شرکت
 

 
 

 هرگاه در خصوص حکمی که متضمن مجازات ب نی است از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی شود. -116
اجررای کند و در صورتی که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست باشد، دستور توقرف الف( شعبه دیوان بدواً تقاضا را بررسی می

 دهد.حکم را می

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

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

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

 های آزمایشیآزمون 1مرحله   3گروه  021و سؤال   7مرحله  3گروه  001و سؤال  00مرحله  4گروه  079مطابقت با سوال 

توان ....... اصدار نمود که ظرف مدت ....... در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی می -839

 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه است.

 23 –( منحوراً قرار تأمینی 2  13 –( منحوراً قرار تأمینی 1

 23 –( قرار توقیف یا بازداشت 4  13 –( قرار توقیف یا بازداشت 3

روز قابرل  01توان در این موارد، قرار تأمینی صادر نمود کره ظررف ، منحصراً می611 براساس ماده صحیح است. 1 گزینهپاسخ: 

 اعتراض در دادگاه است.

 طبق قانون آیین دادرسی کیفری، تعداد قرارهای تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی ................ . -881

 ( سه مورد بوده و ق عی است.2  ( دو مورد بوده و ق عی است.1

 ( سه مورد بوده و قابل اعتراض است.4 ( دو مورد بوده و قابل اعتراض است.3

، در صورت وجود دلیل کافی دایرر برر 0015( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 611طبق ماده )صحیح است.  3گزینه پاسخ: 

توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس 

 از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 کند.از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میالف ر قرار ممنوعیت انجام بعضی 

ب ر قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصریت 

 هشت برای مرتکب است. حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا

 عنوان یای از قرارهای تأمین کیفری ............. .انحالل، به  قبیل از حقوقی شخص وضعیت در ارادی تغییر منع قرار -823

 ( ق عی است و ضمانت اجرایی ندارد.1

 هایاز مجازات نوع دو یا یک موجب ممنوعیت این از ( قابل اعتراض ظرف ده روز عم از ابالغ در دادگاه صالح است. تخلف2

 است. مرتکب برای هشت یا هفت درجه تعزیری

 ( قابل اعتراض ظرف ده روز عم از ابالغ در دادگاه صالح است و ضمانت اجرایی ندارد.3

 است. مرتکب برای هشت یا هفت درجه تعزیری های از مجازات نوع دو یا یک موجب ممنوعیت این از ( ق عی است. تخلف4

 برر دایرر کافی دلیل وجود صورت ، در0015( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب611طبق ماده )صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 پس روز ده ظرف قرارها است. این پذیرامکان زیر تأمینی قرارهای صدور اقتضاء منحصراً در صورت و حقوقی شخص به اتهام توجه

 .است صالح دادگاه اعتراض در قابل ابالغ، از

 کند.می فراهم را جرم مجدد ارتکاب زمینه که شغلی هایفعالیت از بعضی انجام ممنوعیت قرار  -الف

قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصریت  -ب

 .های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب استمجازاتتخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از  .حقوقی آن شود

 



 

توان درخواست جبهران به هر علت بازداشت ش ه باش ، می تحقیقات مق ماتی جریاندر ک ا  مورد شخصی که در  -113

 خسارت ایا  بازداشت را نمای ؟

 ب( صدور قرار موقوفی تعقیب   دن پروندهالف( صدور قرار بایگانی نمو

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

 

 

ش ه است، لیکن در کهرج  شخصی مرتکب یک فقره کالهبرداری در تهران و یک فقره جعل مبایعه نامه در ورامین -118

 شود، رسی گی به اتهامات متهم در صالحیت ک ا  مرجع است؟دست یر می
 الف( دادسرای عمومی و انقالب کرج

 ب تهرانب( دادسرای عمومی و انقال

 ج( دادسرای عمومی و انقالب ورامین

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

 

 های آزمایشیآزمون 2مرحله  3گروه  001مطابقت با سوال 
 درخواست جبران خسارت را ظرف ................... شخص بازداشت شده باید -883

گناهی خود، به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر از بی ماه از تاریخ ابالغ رأی ق عی حاکیشش (1

 تقدیم کند. کل دادگستری استاناستان به انتخاب رییم 

گناهی خود، به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر ماه از تاریخ ابالغ رأی ق عی حاکی از بیسه (2

 تقدیم کند. رئیم قوه قضائیه استاناستان به انتخاب 

ت دادگاه تجدیدنظر گناهی خود، به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضاماه از تاریخ ابالغ رأی ق عی حاکی از بیشش (3

 تقدیم کند. کل دادگستری استاناستان به انتخاب رییم 

گناهی خود، به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر ماه از تاریخ ابالغ رأی ق عی حاکی از بی( شش 4

 تقدیم کند. رئیم قوه قضائیه استاناستان به انتخاب 

ماه از تراریخ شخص بازداشت شده بایرد ظررف شرش: » 0015قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  521ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفرر از قضرات دادگراه تجدیردنظر ابالغ رأی قطعی حاکی از بی
اشخاصری کره »این قانون وضع شده که مقرر داشته است:  522ین ماده در راستای ماده ا...«. استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. 

شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیرب در مرورد آنران در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می

 «.م بازداشت را از دولت مطالبه کنند( این قانون خسارت ایا04توانند با رعایت ماده )صادر شود، می



 

 

 

اد از رسی گی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت ک ا  دادگاه است و جلسه رسی گی دادگاه با حضور ح اقل چه تعه  -119

 یاب ؟اعضای هیئت منصفه رسمیت می
 نفر 00 -دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم الف( حسب مورد اتهام،

 نفر 1 -ب( دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم

 نفر 00 -ج( فقط دادگاه کیفری یک استان تهران

 نفر 1 -د( دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم

 رایم زیر، در صالحیت دادگاه انقال  اسالمی نیست؟رسی گی به ک ا  یک از ج -121
 ب( دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری  الف( دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی

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

 

 

 های آزمایشیآزمون 0مرحله   3گروه  000مطابقت با سوال 
 ............  8392شود، طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب فردی در اصفهان مرتاب سرقت شده و در تهران دستگیر می -888

( دادسرای تهران حق انجام تحقیقات نداشته و با صدور قرار عدم صالحیت، عرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و 1

 فرستد.هشت ساعت، به دادسرای اصفهان می

قرار عدم صالحیت، عرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف بیست و ( دادسرای تهران حق انجام تحقیقات نداشته و با صدور 2

 فرستد.چهار ساعت، به دادسرای اصفهان می

کند، و با صدور آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین کیفری صادر می( دادسرای تهران تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می3

 فرستد.حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای اصفهان میقرار عدم صالحیت، عرونده را به همراه متهم، 

کند، و با صدور آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین کیفری صادر می( دادسرای تهران تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می4

 فرستد.ان میقرار عدم صالحیت، عرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت، به دادسرای اصفه

قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت  001طبق ماده  صحیح است. 3گزینه پاسخ: 

بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس )دادسرا( تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمرل 

کند، و با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به همرراه مرتهم، حرداکثر ظررف لزوم، قرار تأمین کیفری صادر می آورد و در صورتمی

 فرستد.چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می



 

 
 

 2آزمون جامع  002سوال  ، 1مرحله  0گروه  019سوال  ، 9مرحله  0و گروه  3مرحله  2گروه  017سوال مطابقت با 

 های آزمایشیآزمون 3و  2و  0گروه  3جامع  021سوال  ، 3و  2و  0گروه 
رسیدگی به جرایم موضوع قانون مربوط به مقررات مواد پزشای و دارویی و و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب  -833

 در صالحیت کدام دادگاه قرار دارد؟ 8334
 ( دادگاه انقالب تهران2کیفری دو مرکز استان محل وقوع جرم                        ( دادگاه 1
 ( دادگاه انقالب محل وقوع جرم4( دادگاه کیفری یک تهران                                                  3

قانون مربوط به مقررات امرور پزشرکی و  0ه قانون اصالح ماد 51/0/0014الحاقی  6مستند به تبصره صحیح است.  4گزینه پاسخ: 
 شود.با اصالحات بعدی به جرایم موضوع ایت قانون در دادگاه انقالب رسیدگی می 0004دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات رسیدگی به کدام دسته از جرایم مذکور در   -839
 در صالحیت دادگاه انقالب قرار دارد؟ 8393مصوب  غیرمجاز 

 اری، نگهداری یا حمل اقالم یا مواد تحت کنترل و یا توزیع یا فروش آنها خرید( 2  ( قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل1
 ( هر سه مورد4  ساخت یا مونتاژ اسلحه و اقالم و مواد تحت کنترل( 3

صرفا جرم قاچاق مذکور در قانون مجازات قاچاق  0015ق.آ.د.ک مصوب  010با توجه به بند پ ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ: 
 ت و دارندگان صالح غیر مجاز در صالحیت دادگاه انقالب قرار دارد و نه سایر جرایم مذکور در آن قانوناسلحه و مهما

هیأت عمومی دیوان عرالی کشرور   50/1/0010ر  151نیز موید این نظر است. رأی وحدت رویه شماره  151رای وحدت رویه شماره 
کره مقصرود از قاچراق اسرلحه را وارد کرردن بره مملکرت و یرا  51/05/0005قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصروّب  42چون ماده 

صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبرق مراده 
گردیده و در ماده یک این قانون  لغو 1/6/0011قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوّب  50

ها از کشور به طور غیرمجاز تعریرف شرده ها به کشور یا خارج نمودن آنقاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل واردکردن آن
 است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمرل و نقرل، مخفری کرردن و نگاهداشرتن سرالح،
مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صالحیت دادگاه عمرومی 

های عمومی و انقالب در امور کیفری صادر شده و بررای شرعب دیروان دادرسی دادگاه قانون آیین 511است. این رأی به استناد ماده 
 االتباع است.ر موارد مشابه الزمها دعالی کشور و دادگاه

 رسیدگی به کدامیک از جرائم زیر در صالحیت دادگاه انقالب نیست؟ -882
 تمام جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (2 تبانی علیه جمهوری اسالمی ایران (1
 قالم و مواد تحت کنترلنگهداری اسلحه، مهمات و ا (4 تکثیر و توزیع آثار سمعی بوری مبتذل کمتر از ده نسخه (3

کره در  یقانون نحروه مجرازات اشخاصر 00، ماده 0015مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 010طبق مواد  است. یحصح 4 ینهپاسخ: گز
به جررائم زیرر  -010کشور. ماده  یعال یواند یعموم یأته 151شماره  یهوحدت رو یو رأ ینمایندم یرمجازغ یتهایفعال یو بصر یامور سمع

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیاالرض، بغی، تبانی و اجتمراع علیره جمهروری  -رسیدگی میشود: الف قالبدر دادگاه ان
یانگذار جمهروری اسرالمی ایرران و توهین به مقام بن -اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتالف اموال بهمنظور مقابله با نظام ب

سرایر  -تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنتررل ت -مقام رهبری پ
 یتر صرالحقرانون د یرنبره جررائم مشرروحه موضروع ا یدگیرسر 00مواردی که بهموجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است. ماده 

بره آن در  یدگیمبتذل کمتر از ده نسخه که رسر یبصر یآثار سمع یعو توز یرموضوع قانون مزبور، تکث ماز جرائ یکیانقالب است.  یدادگاهها
 151شرماره  یرهوحردت رو ی. رأیگرددم ییدتأ یفریک یدادرس یینقانون آ 010امر بر اساس بند (ت( ماده  یندادگاه انقالب است. ا یتصالح

که مقصود از قاچاق اسلحه را واردکرردن  51/05/0005قاچاق مصوب  ینمجازات مرتکب نقانو 42کشور: چون ماده  یعال یواند یعموم یأته
کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنروان کررده برود، طبرق  یمخف یاحملونقل و  یاو  یدوفروشخر یاصادر کردن از آن  یابه مملکت و 

قرانون  یرنا یرکو در ماده  یدهلغو گرد 0011،6،1مصوب  یرمجازغ ماتات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهقانون مجاز 50ماده 
شده است، لذا بره  یفتعر یرمجازخارج نمودن آنها از کشور به طور غ یاقاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور 

کردن و نگاهداشتن سالح، مهمرات، اقرالم و مرواد تحرت  یحملونقل، مخف یدوفروش،کشور خر یعال یواند یمعمو یأته یاعضا یتنظر اکثر
 511به استناد مراده  یرأ یناست. ا یدادگاه عموم یتجرائم در صالح ینبه ا یدگیاز شمول عنوان قاچاق خارج و رس یرمجازکنترل به طور غ

کشرور و دادگاههرا در مروارد مشرابه  یعرال یروانشرعب د یصادرشده و بررا یفریدر امور ک و انقالب یعموم یدادگاهها یدادرس یینقانون آ
 الزماالتباع است.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mvq.ir%2Fnew%2Findex.php%2F%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2%2Fbloggers%2F973-0943488427&ei=Fxo_Vb74B8XjavyLgaAF&usg=AFQjCNE1J5vh-HmuInRRfaNWzBRt8c1zoA&bvm=bv.91665533,d.d24
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 رسیدگی به کدامیک از جرائم زیر در صالحیت دادگاه انقالب نیست؟ -823
 ( تمام جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور2 ( تبانی علیه جمهوری اسالمی ایران1
 ( نگهداری اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل4 توزیع آثار سمعی بوری مبتذل کمتر از ده نسخه( تکثیر و 3

قرانون نحروه مجرازات ( 00، مراده )0015( قانون آیرین دادرسری کیفرری مصروب 010طبق مواد )صحیح است.  4گزینه پاسخ: 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور.  151أی وحدت رویه شماره و ر نمایندهای غیرمجاز میاشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت

االرض، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربره و افسراد فری -شود: الفبه جرائم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی می -010ماده 
توهین  -منظور مقابله با نظام بوال بهبغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتالف ام

سازهای آن و قاچاق گردان و پیشتمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان -به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری پ

 (00. مراده )موجب قوانین خاص در صرالحیت ایرن دادگراه اسرتسایر مواردی که به -اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل ت

تکثیر و توزیرع رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاهای انقالب است. یکی از جرائم موضوع قانون مزبور، 

 010آثار سمعی بصری مبتذل کمتر از ده نسخه که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه انقالب است. این امر بر اساس بند )ت( ماده 

قرانون  42هیأت عمومی دیوان عرالی کشرور: چرون مراده  151رأی وحدت رویه شماره گردد. درسی کیفری تأیید میقانون آیین دا

که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خریرد و  0005،05،51مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 

قرانون مجرازات قاچراق  50آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبرق مراده ونقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن فروش و یا حمل

لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سالح، مهمرات،  0011،6،1غیرمجاز مصوب  مهمات و سالح دارندگان و مهمات اسلحه و

غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت  اقالم و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور

ونقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سرالح، مهمرات، اقرالم و مرواد تحرت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل

اسرتناد  کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صالحیت دادگاه عمومی است. این رأی بره

هرا در های عمومی و انقالب در امور کیفری صادرشده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهقانون آیین دادرسی دادگاه 511ماده 
 االتباع است.موارد مشابه الزم


