
حقوق مدن  

 :در ملک مشاع، هر یک از مالکان -۱
 .حق همه گونه ترصف و انتفاع را دارند ( ۱
 .گونه ترصف و انتفاع را ندارندحق هیچ ( ۲
 . هستند دیگران اذن نیازمند  ترصف، برای( ۳
.المثل ترصف خود را بدهندمجاز به ترصف هستند ویل باید به دیگر مالکان اجرت ( ۴

تواند از وقف منتفع گردد؟یک از موارد زیر واقف یمکدامدر   -۲
.علیه قرار دهدواقف خود را موقوف ( ۱
.علیهم نمایدواقف خود را جزء موقوف ( ۲
 شود واقع علیهمموقوف مصداق نی    واقف خود  عامه، مصالح بر  وقف در  ( ۳
رار دهد، اعم از اینکه راجع به حال واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه ق  (۴ 

.حیات باشد یا بعد از وفات

شخیص خودرو متعلق به دیگری را رسقت و رادیونی روی آن نصب کرده است، در این صورت پس  -۳
 :از رد خودرو به مالک

.خودرو و رادیو متعلق به مالک است ( ۱
دازد ( ۲  .مالک باید بهای رادیو را به سارق بیر
. بردارد خودرو  روی از  را  رادیو  دارد  حق سارق ( ۳
داد آن خودداری کندمالک یم ( ۴ .تواند با پرداخت بهای رادیو از اسیر

.است. ……………معامله نسبت به مال غی  در حضور مالک و سکوت وی،  -۴
 باطل ( ۱
 نافذ ( ۲
نافذ ( ۳  غی 
 .قابل فسخ ( ۴

ط تاخی  در انتقال ملکیت به خریدار در عقد  -۵  :بیع عی   معی    رسر
 است صحیح ( ۱
 .باطل است، اما عقد بیع صحیح است ( ۲
 .چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است ( ۳
.چون مخالف مقتضای ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است ( ۴

:در عقد بیع، حق حبس اختصاص دارد به مبیع   -۶
 کیل در معی    ( ۱
 عی   معی    ( ۲
 الذمهف کیل  ( ۳
 موارد همه ( ۴
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 :اگر مالک عی   مستاجره را به دیگری بفروشد -۷
 .شودعقد اجاره باطل یم ( ۱
 .شودعقد بیع منفسخ یم ( ۲
  خود  حال به اجاره عقد  و  بیع عقد  ( ۳

ر
 است باف

.شودهم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل یم ( ۴

در اثنای مدت اجاره، مستاجر مرتکب تعدی و  اجاره داده شده است.  ۱۳۷۵ای در سال مغازه -۸
 :تفریط شده است

موجر در صورنر   (۲ کند  پرداخت پیشه و  کسب  حق آنکه بدون دارد، تخلیه و  فسخ حق موجر (۱
 .حق فسخ دارد که قادر به منع مستاجر از تعدی و تفریط نباشد

ی کند تواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریطموجر فقط یم ( ۳  .مستاجر جلوگی 
تواند با تادیه حق کسب و پیشه و تجارت تخلیه عی   مستاجره را از موجر حق فسخ دارد و یم ( ۴

 .دادگاه بخواهد

در سند قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان که برای یک سال به اجاره داده شده، شخص ثالثی از  -۹
بها را به موجر پرداخت کند. ف مستاجر، اجارهمستاجر ضمانت تضامث  کرده است که در صورت تخل

 در این مورد کدام گزینه درست است؟
 .بستانکار باید نخست به ضامن رجوع کند ( ۱
 .بستانکار باید نخست به مستاجر )بدهکار اصیل( رجوع کند ( ۲
 رجوع کند و هر یک از آنان مسئول پردابستانکار یم ( ۳

ً
خت نصف تواند به مستاجر و ضامن مجتمعا

 .باشندبها یماجاره
  ضامن و  مستاجر  به تواند یم بستانکار ( ۴

ً
 عدم و  آنها  از  ییک به رجوع از  پس یا  کرده  رجوع مجتمعا

 .کند  رجوع دیگری به طلب بقیه یا  تمام برای طلب وصول

در قرارداد جعاله عامل تعهد کرده است چایه به عمق یکصد میر در برابر دریافت ده میلیون -۱۰
شود که در صورت انجام دادن عمل، مبلغ ومان حفر کند. شخیص در این قرارداد ضامن جاعل یمت

 یک از موارد زیر است؟مزبور را به عامل پرداخت کند. در این مورد، تعهد ضامن از کدام
 .دین ثابت و مستقر است ( ۱
لزل است ( ۲  .دین ثابت و میر 
 .است شده ایجاد  آن سبب فقط که  است دیث   ( ۳
 .دیث  است که نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است ( ۴

 :در صورت تلف عی   مرهونه -۱۱
 .اگر عی   مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به رهن گذارد ( ۱
 بدل و  بدهد  را  آن بدل باید  کنندهتلف شود، تلف دیگری یا  راهن عمل واسطه به مرهونه عی    اگر  ( ۲
 . بود خواهد  رهن خود  به خود  آن
شود ویل اگر از سوی راهن اگر عی   مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل یم ( ۳

دتلف شود بدل در رهن قرار یم  .گی 



شود، ویل اگر از سوی شخص اگر عی   مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل یم ( ۴
دثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار یم  .گی 

 :دهد مطلق باشدصورنر که وکالثر که موکل به وکیل یمدر  -۱۲
تواند هر قراردادی را از سوی موکل وکیل یم  (۲. است موکل اموال اداره به محدود  وکیل اختیارات ( ۱

 .منعقد کند
 .تواند تنها وکالت در دعاوی را از سوی موکل انجام دهدوکیل یم ( ۳
 .انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موکل داردوکیل اختیار اداره اموال موکل و  ( ۴

شخیص برای وصول طلب خود به دیگری وکالت داده است، اگر با مراجعه وکیل بدهکار بدیه را  -۱۳
دازد  :نیر

تواند به طرفیت بدهکار طرح وکیل یم  (۲. ندارد را  بدهکار  طرفیت به دعوی طرح حق وکیل( ۱
 .دعوی کند

 .باشد وکیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهکار دارد اگر دالیل موکل قوی ( ۳
داخت یم ( ۴  .تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کندوکیل باید به بدهکار اظهارنامه بدهد، اگر نیر

 :صلح بالعوض -۱۴
 .عقد جایز است ( ۱
 .عقد باطل است ( ۲
 .است الزم عقد  ( ۳
.شودیم در حکم هبه است و تمایم احکام هبه بر آن جاری ( ۴

ده -۱۵ گی  از رد مال، اگر مال تلف در قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوی مالک و امتناع سیر
 :شود
ده ( ۱  .گی  در صورت تعدی و تفریط ضامن استسیر
ده ( ۲  .گی  امی   است و در هیچ صورت ضامن نیستسیر
ده ( ۳  .گی  تنها در صورت اتالف عمدی مال ضامن استسیر
ده ( ۴  .نباشد او  فعل به مستند  تلف آنکه ولو  است ضامن حال هر  در  گی  سیر

شخیص فوت نموده و ماترک وی معادل یکصد میلیون تومان و بدیه وی ده میلیون تومان  -۱۶
 :انداست. ورثه بدون پرداخت بدیه، اموال را میان خود تقسیم کرده

 .ناآگاه باشنددر صورنر تقسیم درست است که ورثه از وجود بدیه  ( ۱
بستانکار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدیه، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست  ( ۲

 .کند
تواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست کند و طلب خود را از ماترک به بستانکار در هر حال یم ( ۳

 .دست آورد
 است، بوده دیث   متوف  بر  که  شود  معلوم تقسیم از  بعد  یا  باشند  آگاه طلب وجود  از  ورثه خواه ( ۴

 او  سهم نسبت به ورثه از  یک هر  به خود  طلب دریافت برای باید  بستانکار  و  است درست تقسیم
 .کند  رجوع



ی به ورثه او که سه نفر هستند رسیده و ییک از ۱۵۰۰شخیص فوت کرده و یک قطعه زمی    -۱۷ میر
 : سه وارث صغی  است

 .شودیم انجام دادگاه در  صغی   رسپرست حضور  با  تقسیم ( ۱
 .تقسیم این قطعه زمی   تا رسیدن صغی  به سن رشد ممنوع است ( ۲
.کنداداره ثبت محل وقوع ملک با درخواست رسپرست صغی  و دو وارث دیگر زمی   را تقسیم یم ( ۳
ه تقسیم این ملک دادگاه بدون نیاز به نصب رسپرست برای صغی  با حضور دیگر ورثه حکم ب ( ۴
 .دهدیم

ان زیر ارث یم -۱۸  داشته باشد، به می  
 : برداگر زن از شوهر متوفای خود فرزندان 

منقول ( ۱  .یک هشتم از بهای اموال منقول و غی 
منقول ( ۲  .یک هشتم از عی   اموال منقول و یک هشتم از بهای اموال غی 
منقول اعم از عرصه و اعیانیک هشتم از عی   اموال منقول و یک هشتم از  ( ۳  .عی   اموال غی 
منقول اموال قیمت از  هشتم یک و  منقول اموال عی    از  هشتم یک( ۴ .اعیان و  عرصه از  اعم غی 

 :اگر در عقد نکاح مهرالمسیم ملک غی  باشد -۱۹
 .نکاح و مهر باطل است ( ۱
دبه زن مهرالمثل تعلق یم ( ۲  .گی 
 .بود اهد خو  آن قیمت یا  مثل مستحق زن ( ۳
.مثل آن است که مهر تعیی   نشده باشد و زوجی   باید با تراض  مهر را تعیی   نمایند ( ۴

:در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نکاح دایم -۲۰
 .دارد فسخ حق زن فقط( ۱
 .زوجی   حق فسخ دارند ( ۲
 .فقط شوهر حق فسخ دارد ( ۳
 .یک از زوجی   حق فسخ ندارندهیچ ( ۴

آیی   دادریس مدن  

اگر به موجب قراردادی که در اصفهان منعقد شده، شخیص یک باب آپارتمان واقع در تهران و  -۲۱
یک دستگاه خودرو خریداری نماید و فروشنده مقیم کرج باشد، دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و 

 الحیت چه دادگایه است؟خودرو که به موجب یک دادخواست مطرح شده در ص
 .دادگاه عمویم اصفهان که محل وقوع عقد است ( ۱
 .است آپارتمان وقوع محل که  تهران عمویم دادگاه(  ۲
 .دادگاه عمویم کرج که محل اقامت فروشنده )خوانده( است ( ۳
 هستندهر یک از دادگاه ( ۴

ی
 .های عمویم تهران و اصفهان و کرج صالح به رسیدگ

 بیان صحیح است؟کدام  -۲۲
.تنظیم قرارداد با دولت حثر به صورت موردی ممنوع است ( ۱



 .تواند ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نی   باشدوکیل یم ( ۲
  مشاوره قرارداد  دولت، با  تواند یم ویل باشد  دولت استخدام در  تواند نیم وکیل ( ۳

ر
 داشته حقوف

 .باشد
 از دولت حقوق دریافت کند اما یمتواند حثر به وکیل نیم ( ۴

ر
تواند قرارداد عنوان مشاور حقوف

.وکالت موردی با دولت تنظیم کند

چنانچه رای دادگاه غیانی بوده و مفاد رای از طریق آگیه در روزنامه ابالغ شده باشد، تاری    خ ابالغ  -۲۳
 چه زمان  است؟

 آگیه انتشار  تاری    خ(  ۱
 یک هفته پس از انتشار آگیه ( ۲
 یک ماه پس از انتشار آگیه ( ۳
 علیه از مفاد رایتاری    خ اطالع محکوم ( ۴

 :در مرحله واخوایه، واخوانده -۲۴
.حق جلب شخص ثالث را ندارد ( ۱
اض، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند ( ۲  به اعیر

ی
.باید در اولی   جلسه رسیدگ

 به واخوایه دادخواست جلب ثالث را تقدیم داردباید ظرف سه روز از تاری    خ ابالغ وقت  ( ۳
ی

.رسیدگ
  جلسه اولی    در  باید (  ۴

ی
اض، به رسیدگ روز  سه ظرف و  کرده  اظهار  را  خود  دالیل و  جهات اعیر

دارد تقدیم را  ثالث جلب دادخواست

 کدام عبارت صحیح است؟ -۲۵
 االجرا استرای رفع ترصف عدوان  پس از قطعیت الزم ( ۱
 .ترصف عدوان  قبل از قطعیت و پس از صدور اجراییه قابل اجرا است رای رفع ( ۲
.است اجرا  قابل صادرکننده مرجع دستور  به و  قطعیت از  قبل عدوان   ترصف رفع رای(  ۳
 .االجرا استرای رفع ترصف عدوان  فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجراییه الزم ( ۴

داد سند در جریان دادریس -۲۶ :اسیر
 مجاز است ( ۱

ً
.مطلقا

 .در صورنر مجاز است که سند به نفع طرف مقابل باشد ( ۲
 .در صورنر مجاز نیست که به نفع طرف مقابل دلیل نباشد و او به آن استناد نکرده باشد ( ۳
 استناد  سند  آن به مقابل( )طرف او  و  باشد  دلیل مقابل طرف نفع به که  نیست مجاز  صورنر  در (  ۴

 .باشد کرده

.ذف و نمره سوال بی   سایر پرسش ها تقسیم شدح -۲۷

شود تابع قوانی   چه زمان  است؟دالییل که برای اثبات ایقاعات اقامه یم -۲۸
 زمان اقامه دعوا ( ۱
 ایقاع انشاء زمان ( ۲
 به دعوا ( ۳

ی
زمان رسیدگ

.تشخیص قوانی   حاکم بر دعوا بر عهده دادگاه است ( ۴



منقول  -۲۹ منقولدر دعاوی مایل غی   :و خلع ید از اعیان غی 
 .ای امالک در هر منطقه خواهد بوداز نظر صالحیت، ارزش خواسته مطابق قیمت منطقه ( ۱
 .کندیم تعیی    خود  دادخواست در  خواهان که  است همان خواسته ارزش صالحیت، نظر  از  ( ۲
.ای محاسبه شوداز نظر هزینه دادریس و صالحیت، ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقه ( ۳
از نظر هزینه دادریس، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیی   کرده  ( ۴

 .است

اض کند؟های زیر، شخص یمیک از صورتدر کدام -۳۰ تواند به عنوان ثالث به حکم اعیر
 .در صورنر که در دادریس منتیه به رای صادره با هیچ سمثر دخالت نداشته باشد ( ۱
ای نی   تقدیم نکرده در صورنر که در دادریس منتیه به رای صادره در دادگاه حاض  نشده و الیحه ( ۲

 .باشد
 .در صورنر که در دادریس منتیه به رای صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ( ۳
 دخالت دعوا  اصحاب عنوان به اشنماینده یا  خود  صادره رای به منتیه دادریس در  که  صورنر  در (  ۴

 .باشد نداشته

 شود؟یک از موارد زیر ادعای جدید محسوب یمدر مرحله تجدیدنظر کدام -۳۱
 اصیل خواسته با  مرتبط دعوای طرح ( ۱
 المسیمالمثل به اجرتتغیی  عنوان خواسته از اجرت ( ۲
ر و زیان  که در جریان دعوا به خواسته تعلق گرفته است ( ۳  .مطالبه ض 
، موعد آن رسیده و پرداخت نشده استطالبه اجارهم ( ۴

ی
.بهای ملک که در جریان رسیدگ

چنانچه شعبه دیوان عایل کشور قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر را  -۳۲
 :نقض نماید

 .گرددیم ارجاع قرار  صادرکننده بدوی شعبه به پرونده ( ۱
 مبادرت به  ( ۲

ً
 ماهوی یمشعبه دیوان راسا

ی
 .نمایدرسیدگ

 .گرددعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع یمپرونده به شعبه هم ( ۳
 .گرددپرونده به شعبه تجدیدنظر تاییدکننده قرار ارجاع یم ( ۴

اگر کیس که باید سوگند یاد کند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه چه تصمییم  -۳۳
 اتخاذ خواهد کرد؟

 .باید به او مهلت دهددادگاه  ( ۱
 .تواند به او مهلت دهددادگاه نیم ( ۲
 یم ( ۳

ً
.تواند به او مهلت دهددادگاه مطلقا

ان   به دهد، مهلت او  به تواند یم دادگاه ( ۴ ر  موجب که  می   . نگردد مقابل طرف ض 

 یک از عبارات زیر صحیح است؟کدام -۳۴
 .جعلیت مسموع نیست پس از انکار یا تردید نسبت به سند، ادعای ( ۱
 نیست مسموع سند، آن به نسبت تردید  یا  انکار  سند، جعلیت ادعای از  پس ( ۲
در صورت انکار یا تردید نسبت به یک سند همراه با ادعای پرداخت وجه آن، ادعای اخی  مسموع  ( ۳



 .نخواهد بود
دید شود فقط به ادعای بعد از ادعای جعلیت سند، در صورنر که نسبت به آن سند، انکار یا تر  ( ۴

 یم
ی

 .شوداخی  رسیدگ

.حذف و نمره سوال بی   سایر پرسش ها تقسیم شد -۳۵

به و هزینه دادریس( صحیح یک از موارد زیر در خصوص دعوای اعسار، )از پرداخت محکومکدام -۳۶
 نیست؟

مایل است ( ۱  .دعوای اعسار یک دعوای غی 
 .برای وراث وی وجود نداردامکان استفاده از حکم اعسار متوف  ( ۲
  شود تحصیل مجزا  طور  به مرحله هر  برای باید  دادریس هزینه از  معافیت ( ۳
 به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم ( ۴

ی
علیه منع قانون  به قبل از حبس محکومامکان رسیدگ

.ندارد

 کدام بیان در مورد دستور موقت صحیح است؟ -۳۷
 .امی   مناسب بدهد، دادگاه باید از دستور موقت رفع اثر نمایددر صورنر که طرف دعوا ت ( ۱
 که طرف دعوا تامی   مناسب بدهد، دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید ( ۲

 .در صورنر
 رفع موقت دستور  از  مصلحت صورت در  دادگاه بدهد، مناسب تامی    دعوا  طرف که  صورنر  در  ( ۳
 .نمایدیم اثر 
کننده دستور موقت ظرف مدت بیست روز از تاری    خ صدور دستور رخواستدر صورنر که د ( ۴

 از دستور موقت رفع اثر یم
ً
 نمایدموقت دعوای ماهوی طرح ننماید، دادگاه راسا

 :عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محیل -۳۸
 .گردددعوای بدوی صادر یم در صورنر که اجرای قرارهای مذکور را دادگاه الزم بداند قرار رد  ( ۱
 صادر  بدوی دادخواست ابطال قرار  بداند  الزم دادگاه را  مذکور  قرارهای اجرای که  صورنر  در  ( ۲
 .گرددیم
در صورنر که اجرای قرارهای مذکور به درخواست خواهان باشد موجب صدور قرار ابطال  ( ۳

 .گردددادخواست بدوی یم
ذکور به درخواست تجدیدنظرخواه باشد قرار ابطال دادخواست در صورنر که اجرای قرارهای م ( ۴

 .گرددتجدیدنظرخوایه صادر یم

یک از عبارات زیر صحیح نیست؟کدام -۳۹
 .شودعلیه در جریان اجرای حکم موجب توقف عملیات اجرانی یمفوت محکوم ( ۱
.ل مدت تحریر ترکه باشدتواند از موجبات تعلیق عملیات اجرانی در طو درخواست تحریر ترکه یم ( ۲
اییط هیچ تحت حکم مفاد  به نسبت اختالف رفع درخواست ( ۳  قرار  صدور  موجبات از  تواند نیم رسر

 . باشد  دادگاه توسط حکم اجرای تاخی  
علیه نزد او توقیف شده است مبث  بر تلف مال بدون دادخواست شخص ثالثی که اموال محکوم ( ۴

.موجبات صدور قرار توقیف عملیات اجرانی باشدتواند از تعدی و تفریط او، یم

اگر خواهان برای اثبات ادعای خود اقامه بّینه نماید، دادگاه با چه تکلیف  مواجه است؟ -۴۰



 .دادگاه باید مطابق بّینه حکم صادر نماید ( ۱
 .دادگاه باید در صورت عدم بّینه معارض، حکم صادر نماید ( ۲
 نماید صادر  حکم نباشد، مّیت بر  دعوا  چنانچه معارض، بّینه دمع صورت در  باید  دادگاه ( ۳
.دادگاه باید در صورت عدم بّینه معارض، چنانچه دعوا بر محجور نباشد، حکم صادر نماید ( ۴

حقوق تجارت

 باشد؟کدام یک از عبارات ذیل صحیح نیم – ۴۱
منقول تجاری محسوب یمتسهیل نقل و انتقال  ( ۱  .شوداموال غی 
منقول تجاری محسوب نیم ( ۲  .شوند ولو آنکه بی   تجار انجام شودمعامالت غی 
 .شودیم محسوب تجاری فروش قصد  به تاجر، توسط آن تفکیک و  اراض   خرید (  ۳
کت ( ۴ ری های با مسئولیت محدود، عمل تجااحداث ساختمان، به منظور فروش یا اجاره توسط رسر

 .است

ای جهت حمل از گمرک بوشهر به قصد ارسال به تهران به بنگاه باربری )الف( تحویل محموله – ۴۲
 داده شده که در مسی  تلف گردیده است. بنا به فرض فوق کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟

 .بنگاه باربری ضامن تلف کاال است حثر اگر تلف نایسر از حوادث قهریه باشد ( ۱
ی استبن ( ۲  .گاه باربری در هر حال با اثبات عدم تقصی  خود در تلف کاال، از مسئولیت میی
ی مسئولیت از  بوده کننده  ارسال قصور  از  نایسر  کاال   تلف اینکه اثبات با  باربری بنگاه ( ۳  .است میی
ان ( ۴  وی مسئول جیی

ً
 چنانچه ثابت شود تلف کاال نایسر از تقصی  راننده حامل کاال بوده، ضفا

 .خسارت است

کتانتشار اعالمیه پذیره – ۴۳ های سهایم عام، منوط به صدور مجوز توسط نوییس توسط رسر
.باشدیم. …………

کت ( ۱  .هافقط اداره ثبت رسر
 .فقط سازمان بورس و اوراق بهادار ( ۲
کت ثبت اداره و  بهادار  اوراق و  بورس سازمان ( ۳  .هارسر
کت ( ۴ کاداره ثبت رسر های پذیرفته نشده در بورستها )در مورد رسر

کت با مسئولیت محدود )الف( ثبت شده به شماره  – ۴۴ متعهد به پرداخت یک فقره  ۱۵۱۹رسر
کت کفاف پرداخت سفته را ندهد، کدام یک ازسفته در حق )ب( یم  که دارانی رسر

باشد. در صورنر
 موارد ذیل صحیح است؟

که خود مسئول ( ۱ کت به نسبت سهم الشر کاء رسر  .باشندپرداخت وجه سفته یم رسر
ان آورده خود باید وجه سفته را پرداخت نمایند ( ۲ کت به می   کاء رسر  .رسر
کت مسئول پرداخت وجه سفته یم ( ۳ کت بطور تضامث  با رسر  .باشندمدیران رسر
کاء ( ۴ کت رسر  .داشت نخواهند  سفته وجه پرداخت قبال در  مسئولیثر  گونههیچ رسر

:در ضمانت تجارنر  – ۴۵
 به مدیون اصیل و سپس به ضامن رجوع کندمضمون ( ۱

ً
.له باید بدوا

 رجوع ضامن و  اصیل مدیون به همزمان بطور  تواند یم توافق فقدان صورت در  حثر  لهمضمون ( ۲



 .نماید
.تواند بطور همزمان به مدیون اصیل و ضامن رجوع کندله در صورت وجود توافق یممضمون ( ۳
 بمضمون ( ۴

ً
تواند برای تمام یا عنه و عدم وصول طلب خود یما رجوع به ضامن یا مضمونله ضفا

.بقیه طلب به دیگری مراجعه نماید

 باشد؟در خصوص مبلغ برات کدام عبارت صحیح نیم – ۴۶
 .است مالک کمیر   مبلغ رقم، و  حروف به مبلغ میان تعارض خصوص در  ( ۱
 .اسناد تجاری است عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول ( ۲
 .عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری نیست ( ۳
.در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذکر شده به حروف مالک است ( ۴

 باشد؟الزحمه صحیح نیمکدام یک از موارد ذیل در خصوص استحقاق دالل به دریافت حق – ۴۷
 .الزحمه استدالل در صورنر که معامله با وساطت او تمام شده باشد مستحق دریافت حق ( ۱
ط مستحق دریافت  ( ۲  پس از حصول رسر

ً
ط باشد دالل ضفا وط به تحقق رسر هرگاه معامله مشر

 .الزحمه استحق
 که معامله به واسطه اعمال خیار غیی  فسخ شود حق مطالبه حق ( ۳

لب الزحمه از دالل سدر صورنر
 .شودنیم
 شده توافق آن خالف آنکه مگر  است معامله طرفی    عهده به مساوی نسبت به دالل الزحمهحق ( ۴

 .باشد

یک فقره چک با ظهرنوییس به عنوان وکالت در اختیار تاجر قرار گرفته است. در صورت  – ۴۸
 تاجر، کدام مورد صحیح نیم

ی
 باشد؟ورشکستیک

جر، صاحب سند برای دریافت وجه آن باید در ردیف غرماء در صورت وصول وجه چک توسط تا ( ۱
د  .قرار گی 

در صورت اثبات اینکه ظهرنوییس به عنوان وکالت بوده است، ظهرنویس حق مراجعه به مدیر  ( ۲
 .تصفیه را خواهد داشت

تواند الشه چک را از در صورت عدم وصول وجه چک و بقاء آن در ید تاجر، صاحب چک یم ( ۳
د نمایدمدیر تصف .یه مسیر

د نیم قرار  غرماء ردیف در  چک صاحب تاجر، توسط چک وجه وصول صورت در  ( ۴  تواند یم و  گی 
 .نماید وصول تصفیه مدیر  از  را  چک مبلغ کل

 کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟ – ۴۹
کت ( ۱ کت اقامه گردددر مورد رسر  .های منحله، دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه رسر
کتدر  ( ۲ کت ورشکسته اقامه گرددمورد رسر  .های ورشکسته، دعوی باید به طرفیت رسر
کت ( ۳  .های ورشکسته و منحله دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردددر مورد رسر
کت مورد  در  ( ۴ کت مورد  در  و  تصفیه مدیر  طرفیت به دعوی ورشکسته هایرسر  منحله، هایرسر

کت طرفیت به دعوی  .گردد  اقامه باید  منحله رسر

کتهای سهایم – ۵۰ :در رسر
کت تحت مدیریت خود را ندارند ( ۱  حق انجام معامله شخیص با رسر

ً
.مدیران مطلقا



ط رعایت ضفه و صالح و پس از اخذ مجوز از مجمع عمویم حق انجام معامله یا  ( ۲ مدیران به رسر
کت تحت مدیریت خود را دارند  .رسر

ط رعایت ضفه و  ( ۳ کت و با نظارت و اجازه بازرس حق انجام معامله با مدیران به رسر صالح رسر
کت تحت مدیریت خود را دارند  .رسر

 هیچکدام ( ۴

:صدور برات سازیسر از اموری است که – ۵۱
 به تقصی  نمایددادگاه یم ( ۱

ی
.تواند تاجر را محکوم به ورشکستیک

  به محکوم را  تاجر  باید  دادگاه ( ۲
ی

.نماید تقصی   به ورشکستیک
 به تقلب نمایددادگاه یم ( ۳

ی
.تواند تاجر را محکوم به ورشکستیک

 به تقلب نماید ( ۴
ی

.دادگاه باید تاجر را محکوم به ورشکستیک

کت سهایم موجب از بی   رفیر  چنانچه زیان – ۵۲  :رسمایه شود %۶۰های وارده در رسر
کت و  شود  تشکیل باید  العادهفوق عمویم مجمع( ۱ ان به را  مایهرس  یا  کند   منحل را  رسر  موجود  می  

 .دهد کاهش
ان مقرر  ( ۲ هیات مدیره باید با کسب مجوز از مجمع عمویم عادی نسبت به ترمیم رسمایه تا می  

 .قانون  اقدام نماید
روز رسمایه از دست رفته را تا حد رسمایه ثبت شده  ۶۰سهامداران به نسبت سهامشان باید ظرف  ( ۳

کت پرداخت نمایند  به رسر
ً
 .نقدا
العاده باید بالفاصله جهت تکمیل و ترمیم رسمایه از بی   رفته افزایش رسمایه را مجمع عمویم فوق ( ۴

 .تا حد رسمایه ثبت شده تصویب نماید

 شوند؟کدام یک از موارد ذیل، طلبکار با حق الویت محسوب یم – ۵۳
از توقفها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تاخی  تادیه ایام بعد بانک ( ۱
وزارت دارانی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشکسته ( ۲
 .اندبستانکاران  که بعد از تاری    خ توقف، اموال تاجر را توقیف نموده ( ۳
هیچکدام( ۴

باشد؟کدام یک از عبارات ذیل صحیح نیم – ۵۴
 با مضمون ( ۱

ً
.عنه خود مسئولیت تضامث  داردضامن ضفا

 .ت ضامن برات مفقود شده، در صورت عدم تعیی   مدت ضمان، سه سال استضمان ( ۲
.گرددالذمه یمدر صورت سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویس، ضامن ظهرنویس مذکور بری ( ۳
اض تاری    خ از  یکسال ظرف است موظف تجاری سند  دارنده ( ۴ به دعوی طرح به مبادرت اعیر

 .نماید ضامن طرفیت

ور زمان تجاری، کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟در صورت مر  – ۵۵
 .دارنده حق مطالبه وجه آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت ( ۱
 حق مراجعه به صادرکننده سند تجاری را خواهد داشت ( ۲

ً
.دارنده ضفا

ر  به که  کسان    به مراجعه حق دارنده ( ۳ .داشت خواهد  را  اند کرده  بالجهت استفاده او  ض 



دارنده حق مطالبه وجه آن را از تمام مسئولی   سند، به عنوان یک سند معرف دین خواهد  ( ۴
 .داشت

 کدام عبارت صحیح نیم – ۵۶
ر
باشد؟در مورد قرارداد ارفاف

  قرارداد  تصدیق از  پس ( ۱
ر
  آن بطالن دادگاه توسط ارفاف

ً
.نیست قبول قابل مطلقا

اییط قابل ابطال معامالت تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارد ( ۲  توسط دادگاه تحت رسر
ر
اد ارفاف

.است
 تاجر ورشکسته ( ۳

ی
اییط قابل صدور حکم ورشکستیک  را منعقد کرده تحت رسر

ر
ای که قرارداد ارفاف

.است
 را منعقد  ( ۴

ر
 توسط تاجر، هر یک از طلبکاران که قرارداد ارفاف

ر
در صورت عدم اجرای قرارداد ارفاف

 را بنماینداند از دادگاه درخنموده
ر
.واست فسخ قرارداد ارفاف

 باشد؟کدام عبارت صحیح نیم – ۵۷
ایع قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعثر باشد ( ۱ .اخیر
اع افشاء ( ۲ .بود خواهد  ثبت مانع تقاضا  تاری    خ از  قبل ماه ۶ مدت ظرف در  اخیر
اع قابل ثبت نیمهای انجام کار تجار ها و قواعد یا روشطرح ( ۳ .باشدی، به عنوان اخیر
اع ثبت شده در صورت فوت صاحبان حق به ورثه منتقل یم ( ۴ .شودحقوق نایسر از اخیر

 کدام مورد ذیل صحیح است؟ – ۵۸
کتها به عمل یم ( ۱ کتهای سهایم خاص نقل و انتقال سهام بانام در اداره ثبت رسر  .آیددر رسر
کتهای در  ( ۲ کتها  ثبت اداره دخالت بدون بانام سهام انتقال و  نقل خاص سهایم رسر  خود  توسط و  رسر

کت دیم صورت رسر  .گی 
کت، در اداره ثبت  ( ۳ کتهای سهایم خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از ثبت در دفاتر رسر در مورد رسر

کتها ثبت و آگیه یم  .شودرسر
کتهای سهایم خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از تنظیم ( ۴ خانه اسناد در رسر سند رسیم در دفیر

کتها ثبت و آگیه یم  .شودرسیم، در اداره ثبت رسر

 باشد؟کدام عبارت صحیح نیم – ۵۹
کتهای سهایم کمیر از  ( ۱ ۶۰مدت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید در افزایش رسمایه رسر

 .روز نخواهد بود
کتهای در  ( ۲ کته در  و  دهم یک حداکیی  عام سهایم رسر  خالص سود  دوم یک حداکیی  خاص سهایم ایرسر
 .شودیم منظور  مدیران پاداش عنوان به
کتهای سهایم حداقل ده روز و فاصله بی   نشر دعوت ( ۳ نامه مجمع عمویم و تاری    خ تشکیل آن در رسر

.حداکیی چهل روز خواهد بود
کت سهایم مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص را به ع ( ۴ نوان اندوخته هیات مدیره رسر

کت بالغ گردد  .قانون  منظور نماید تا زمان  که اندوخته قانون  به یک دهم رسمایه رسر

 باشد؟کدام بیان صحیح یم – ۶۰
 .نماید اخذ  وام اعتباری موسسات و  بانکها  از  تاجر  حساب به تواند یم تصفیه اداره ( ۱
.ز بانکها و موسسات اعتباری را ندارداداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر ا ( ۲



.تواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانکها و موسسات اعتباری اخذ نمایداداره تصفیه فقط یم ( ۳
 فقط حق دریافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفیه  ( ۴

ی
اداره تصفیه بعد از صدور حکم ورشکستیک

 .بدهیهای تاجر را دارد

اصول استنباط

ط دائم، نکاح در .. …»گوید: ق.م که یم ۱۰۶۹در ماده « نکاح»برای « دائم»عبارت  – ۶۱  خیار  رسر
 باشد؟یم اصطالح کدام  مصداق «.. …است جایز  صداق، به نسبت

 مطلق ( ۱
 (مقید )به فتح یاء ( ۲
 (یاء کش   )به مقید  ( ۳
 خاص ( ۴
 ماهوی «قرار»ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض  ۳۵۳طبق ماده  – ۶۲

ی
، پرونده را برای رسیدگ

که توام با « قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث»دهد اما اگر به دادگاه صادرکننده قرار عودت یم
 شود، فسخ تجدیدنظر  مرحله در  –حکم راجع به اصل دعوا نسبت بدان تجدیدنظرخوایه شده 

  قانون، همان ۱۴۰ ماده ذیل مطابق
ی

 به که  آید یم عمل به دادگایه در  اصیل دعوای با  آن به رسیدگ
  تجدیدنظر  عنوان

ی
است؟ ذیل موارد  از  یک کدام  مصداق شده، یاد  وضعیت. نماید یم رسیدگ

 ناسخ ( ۱
 مخصص متصل (۲
لفیط   منفصل مخصص ( ۳
مخصص منفصل عقیل ( ۴

 حق  – ۶۳
ً
ع، بدوا اجبار کیس را بر مطلقه نمودن همشش ندارد اما در صورت بروز اگر چه حاکم رسر

ق.م، زوج را اجبار  ۱۱۳۰تواند مطابق ماده عش و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاکم، دادگاه یم
به طالق نماید. عدم جواز بدوی حاکم و جواز مذکور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق کدام یک از 

 موارد ذیل است؟
 ظاهری حکم –حکم واقیع ثانوی  ( ۱
 ظاهری حکم –حکم واقیع اویل  ( ۲
 ثانوی واقیع حکم – اویل واقیع حکم ( ۳
 اویل واقیع حکم –حکم واقیع ثانوی  ( ۴

در صورنر که حق یا دیث  بر عهده کیس ثابت شد اصل بر »گوید: ق.آ.د.م که یم ۱۹۸ماده  – ۶۴
 مصداق کدام مورد است؟« شود. بقای آن است مگر اینکه خالف آن ثابت 

 اصل استصحاب ( ۱
 ابقاء ماکان ( ۲
ک بل انقضه بیقی   آخر ( ۳

ّ
 التنقض الیقی   بالش

 مورد سه هر  ( ۴

مهر باید بی   طرفی   تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم »گوید: ق.م که یم ۱۰۷۹ماده  – ۶۵



مصداق کدام مورد است؟« باشد
 قطع ( ۱
 شک ( ۲
 تفصییلعلم  ( ۳
 اجمایل علم ( ۴

.حذف و نمره سوال بی   سایر پرسش ها تقسیم شد – ۶۶
ی داخل »گوید: ق.م که یم ۳۵۹در ماده  – ۶۷  مشکوک باشد آن یسر

ً
هرگاه دخول شیثی در مبیع عرفا

کدام اصل اجرا شده است؟« در بیع نخواهد بود مگر آنکه ترصی    ح شده باشد. 
 اصل عدم ( ۱
 استصحاب عدیم ( ۲
 استصحاب وجودی ( ۳
 مورد سه هر  ( ۴

ی، ادای سوگندآیی    ۳۹از آنجا که مطابق ماده  – ۶۸ نامه الیحه قانون  استقالل کانون وکالء دادگسیر
شود، مجازات بعد از حاض  شدن پروانه وکالت یعث  پس از اتمام دوره کارآموزی وکالت انجام یم

نامه شامل حال کیس که مشغول آیی    آن ۸۱ماده  ۳؛ موضوع بند «تخلف از قسم»مربوط به 
 گردد. این وضعیت مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟گذراندن دوره کارآموزی است نیم

 تخصیص خروج( ۱
 خروج تخصییص ( ۲
 حکومت ( ۳
 ۳و  ۱موارد  ( ۴

هنکاح دخیر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجاز »گوید: ق.م که یم ۱۰۴۳ماده  – ۶۹
 است؟ مورد  کدام  مصداق «…پدر یا جد پدری او است

 عام افرادی ( ۱
۲ )  

ر
 عام استغراف

 بدیل عام ( ۳
 عام مجمویع ( ۴

.حذف و نمره سوال بی   سایر پرسش ها تقسیم شد – ۷۰

االجراء شدن این قانون، قانون آیی   دادریس از تاری    خ الزم»ق.آ.د.م که مقرر داشته:  ۵۲۹ماده  – ۷۱
قانون تشکیل  ۳۱و  ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۸و الحاقات و اصالحات آن و مواد  ۱۳۱۸مصوب سال مدن  
 «.گرددو سایر قوانی   و مقررات در موارد مغایر ملیع  یم ۱۳۷۳های عمویم و انقالب مصوب دادگاه
…..
 .متضمن نسخ شخیص است ( ۱
 .متضمن نسخ نویع است ( ۲
ضی    ح است ( ۳  .متضمن نسخ غی 
.است سه هر  نویع، و  شخیص ضی    ح، خنس متضمن ( ۴



کند مصداق کدام مورد علیه را با قول مدیع احراز یمق.آ.د.م که اقامتگاه مدیع ۵۱ماده  ۲بند  – ۷۲
 است؟

 دلیل به معنای اخص ( ۱
 اصل ( ۲
 اماره ( ۳
 ۳و  ۱موارد  ( ۴

ض باید مثل مایل را که قرض کرده است رد  »ق.م:  ۶۵۰برابر ماده  – ۷۳  یا مقیر
ر
 ترف

ً
کند اگرچه قیمتا

ل کرده باشد است؟ واجثی  نوع چه مقروضه، مال مثل رد  «.. …تی  
وط ( ۱  مشر
مطلق ( ۲
کفانی  ( ۳
تبیع ( ۴

ط شده باشد که مرتهن حق فروش عی   مرهونه را »ق.م که مقرر داشته:  ۷۷۸ماده  – ۷۴ اگر رسر
 مصداق کدام مورد است؟« ندارد باطل است. 

 مجمل( ۱
 ()به فتح یاء مبی ّ   ( ۲
 محکم ( ۳
 (مبی ّ  )به کش یاء ( ۴

ق.م  ۹۴۰و ماده « موجب ارث دو امر است: نسب و سبب»گوید: ق.م که یم ۸۶۱طبق ماده  – ۷۵
«برند. زوجی   که زوجیت آنها داییم بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث یم»گوید: که یم

ای شود که نکاح نسبت به ارث، چه نوع مقدمهاستنباط یمنکاح موجب ارث است. از این دو ماده 
 است؟

 سبب ( ۱
یط ( ۲  رسر
 نفوذ ( ۳
 وجود ( ۴

قانون مجازات اسالیم که مقرر داشته: توهی   به افراد از قبیل فحایسر و استعمال  ۶۰۸ماده  – ۷۶
به و یا پنجاه هزا ۷۴الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا  ر ریال تا ض 

مصداق چه نوع واجثی است؟« یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. 
 تعییث   ( ۱
ی(  ۲  تخیی 
کفانی  ( ۳
عیث   ( ۴



 به کس »گوید: ق.م یم ۷۹۵ماده  – ۷۷
ً
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مایل را مجانا

در میان احتماالت راجع به معنای این عبارت، معنانی که زودتر به ذهن «…کنددیگری تملیک یم
، دین و منفعت است و شامل انتقال رایگان یم آید این است که تعریف ناظر به تملیک رایگان عی  

( که مرتبه شود. باشد نیمتر از مالکیت یمای ضعیفحقوق )مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجی 
 ر این معنا مصداق کدام مورد است؟داللت ماده ب

 نص ( ۱
 ظاهر ( ۲
 ماّول ( ۳
 متشابه ( ۴

ها، ضبط و فاش کردن بازریس و نرساندن نامه»قانون اسایس که مقرر داشته:  ۲۵اصل  – ۷۸
اق سمع  و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، اسیر

 
، افشای مخابرات تلگراف مکالمات تلفث 

 بیانگر چه نوع مفهویم است؟« منوع است مگر به حکم قانون. و هرگونه تجسس م
 حرص ( ۱
 قیاس مساوات ( ۲
ط ( ۳  رسر
 قیاس اولویت ( ۴

–« شود. با شک در حیات حی   والدت حکم وراثت نیم»ق.م چنی   آمده است:  ۸۷۶در ماده  – ۷۹
است؟ آمده بوجود  ایشبهه چه باشد، شبهه طفل والدت حی    حیات در  وقثر 
 حکمیه ( ۱
 موضوعیه ( ۲
 مصداقیه تحریمیه ( ۳
 مفهومیه تحریمیه ( ۴

، «تواند برای عقد نکاح وکالت به غی  دهد. هر یک از زن و مرد یم»ق.م:  ۱۰۷۱عام در ماده  – ۸۰
.است. ………عام
 مجمویع ( ۱
 بدیل ( ۲
۳ )  

ر
 استغراف

بدیل و افرادی ( ۴

حقوق جزا

:در حقوق کیفری ایران،جهل حکیم -۸۱
 .رافع مسئولیت کیفری است ( ۱
 .رافع مسئولیت کیفری نیست ( ۲
۳ )  

ً
.است کیفری  مسئولیت رافع استثنائا

 رافع مسئولیت کیفری نیست ( ۴
ً
.استثنائا



:شخیص مرتکب چندین فقره رسقت و دو فقره خیانت در امانت شده است. مجازات وی -۸۲
 . باشدیم تبدیل یا  تخفیف قابل (۱
 .باشدقابل تخفیف یا تبدیل نیم ( ۲
 .قابل تخفیف است ویل قابل تبدیل نیست ( ۳
.به کمیر از حداقل مقرر قابل تخفیف و تبدیل نیست ( ۴

 :در حالت تعدد مادی جرایم مشابه -۸۳
 .شودها اعمال یمقاعده جمع مجازات ( ۱
.شودها اعمال یمجمع حداکیی مجازات ( ۲
 .شودیم اعمال مجازات تشدید  در  دادگاه اختیار  وصف با  واحد  مجازات( ۳
.شودمجازات واحد با وصف تکلیف دادگاه در تعیی   حداکیی مجازات اعمال یم ( ۴

د -۸۴ داری قرار گی  ، در خارج از ایران مورد کالهیی
:در نظام کیفری ایران، اگر یک ایران 

 هستندهای ایران صالح به دادگاه ( ۱
ی

.رسیدگ
  به صالح ایران هایدادگاه( ۲

ی
.نیستند رسیدگ

 در صورت یافت شدن مجرم در ایران دادگاه ( ۳
ی

.اندهای ایران صالح به رسیدگ
 اگر در کشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد، دادگاه ( ۴

ی
.اندهای ایران صالح به رسیدگ

، جرمآیا مقی   یم -۸۵ تعزیری یا بازدارنده را وضع کرده و در آن قانون ترصی    ح  تواند با تصویب قانون 
 به عطف بماسبق شدن آن نماید؟

 به نظر دادگاه صادر کننده حکم دارد ( ۱
ی

.بستیک
۲ ) ،  .است اسایس قانون خالف ایمصوبه چنی    خی 
 .آری، اگر جرایم علیه امنیت داخیل و خارجی کشور باشد ( ۳
.عطف بماسبق نشدن قوانی   ماهوی، ترصی    ح مقی   استآری، ییک از استثنائات اصل  ( ۴

وع با رضایت شخص و تحصیل اذن و برائت از او و یا اولیاء و  -۸۶ اگر پزشیک به عمل جراج مشر
 :رسپرستان وی اقدام کند، در صورت وقوع حادثه

 .ضامن است ( ۱
 .ضامن نیست ( ۲
 .است ضامن تقصی   صورت در ( ۳
 .استفاقد مسئولیت کیفری  ( ۴

 :محکومیت به مجازات شالق در جرایم تعزیری -۸۷
 .شودنیم اجتمایع حقوق از  محرومیثر  گونههیچ موجب ( ۱
 .موجب محرومیت از حقوق اجتمایع برای مدت یک سال پس از اجرای حکم است ( ۲
 .موجب محرومیت از حقوق اجتمایع برای مدت دو سال پس از اجرای حکم است ( ۳
یر  یک فقره سابقه محکومیت به مجازات شالق حدی موجب محرومیت دو سال در صورت داش ( ۴

 .است



گردد، مجازات ویای یمبا تجاوز به عنف مرتکب ازاله بکارت و مرگ دخیر هفت ساله« الف» -۸۸
 کدام است؟

 .گرددبه مجازات جریم که اشد است محکوم یم ( ۱
 به مجازات جرم اول محکوم یم ( ۲

ً
.گرددضفا

 .گرددیم تعیی    جداگانه مجازات جرم، دو  از  هریک برای ( ۳
.گرددچون جرم اول مقدمه جرم دوم بوده فقط مجازات جرم دوم تعیی   یم ( ۴

دهد، کند، اما فرد اخی  جرم مورد نظر را انجام نیمشخیص، دیگری را تحریک به ارتکاب جریم یم -۸۹
 :کنندهتحریک

 .است به عنوان معاون قابل مجازات ( ۱
 .در هیچ حالثر قابل مجازات نیست ( ۲
وع به معاونت در جرم قابل مجازات است ( ۳  .به عنوان رسر
 .باشد شده ترصی    ح قانون در  اینکه مگر  نیست، مجازات قابل ( ۴

وع چیست؟ -۹۰ مبنای عامل موجهه به شمار آمدن دفاع مشر
 جرم قانون   رکن شدن زائل ( ۱
 مخدوش شدن رکن روان  جرم ( ۲
ورت حفظ نظم عمویم ( ۳  ض 
افتمندانه در ارتکاب جرم ( ۴ ه رسر  وجوه انگی  

:شونی از حیث رکن مادی در حقوق کیفری ایرانجرم پول -۹۱
 .جریم مرکب و مقید است ( ۱
 .است مطلق و  ساده جریم( ۲
 .جریم مرکب و مطلق است ( ۳
 .جریم به عادت و مقید است ( ۴

های تلفن کارنر مبادرت به اری و مداخله در نحوه کار دستگاهشخیص به کرات از طریق دستک -۹۲
ده  :تماس تلفث  کرده است، بدون اینکه وجیه از کارت او کم شود. عمل نامیی

 .جعل است ( ۱
 .رسقت است ( ۲
داری است ( ۳  .کالهیی
داری ( ۴  .است ایرایانه کالهیی

ها را به قصد صفوی را ساخته و آن، مشابه چندین عدد لوح تاریخ  زمان شاه عباس «الف» -۹۳
دهفروش به عنوان اصل نزد خود نگه یم  :دارد، عمل نامیی

 .جرم جعل است ( ۱
 .فاقد عنوان مجرمانه است ( ۲
داری است ( ۳ وع به جرم کالهیی  .رسر
  آثار  تقلثی  نمونه ساخیر   جرم ( ۴

ی
.است تاریخ   – فرهنیک



ل وی « ب»، به روستای «ب»، برای گرفیر  انتقام از خانواده «الف» -۹۴ رفته و با شلیک رگبار به می  
 :شود. اقدام ویموجب ایجاد رعب و وحشت بی   اهایل روستا یم

 .محاربه است ( ۱
 .االرض استافساد ف  ( ۲
وع به جرم محاربه است ( ۳  .رسر
 .است تعزیری مجازات دارای ( ۴

:داگر ویل دم بدون اذن ویل امر محکوم به قصاص را بکش -۹۵
 .است مجرمانه عنوان فاقد  ( ۱
 .مرتکب قتل موجب قصاص شده است ( ۲
 .مرتکب قتل در حکم شبه عمد گردیده است ( ۳
 .شودعاقله وی محکوم به پرداخت دیه یم ( ۴

ر دولت افغانستان مرتکب ییک از جرایم جاسویس  -۹۶ فردی در ایران به نفع دولت پاکستان و به ض 
 :شود، عمل وییم
ط معامله متقابل جرم است به ( ۱  .رسر
 .در صورنر که تبعه ایران باشد، جرم است ( ۲
 .است جرم کند،  وارد  صدمه ایران میل امنیت به که  صورنر  در  ( ۳
 .در هر حالت عمل مزبور جرم و قابل مجازات است ( ۴

ل، موجب کارمند دولت، بدون اینکه از وجوه دولثر در اختیار منتفع شده باشد، به علت اهما -۹۷
 :تضییع اموال دولثر گردیده است. عمل وی

 .فاقد عنوان مجرمانه است ( ۱
 .در حکم خیانت در امانت است ( ۲
 .در حکم تخریب است ( ۳
قانون   ترصف جرم حکم در  ( ۴  .است دولثر  اموال در  غی 

فراهم کیس که موجبات تحقق ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت، وصول یا ایصال وجه را  -۹۸
 :کند و خود ذینفع در ارتشاء نیست، عمل اویم
 .است رشاء حکم در  ( ۱
 .معاونت در ارتشاء است ( ۲
 .معاونت در رشاء است ( ۳
 .فاقد عنوان مجرمانه است ( ۴

، در صورنر که موجب اشتباه با  -۹۹
ی

داری از اوراق هویت شخیص، مانند گواهینامه رانندگ عکسیی
مهر یا عالمثر باشد که نشان دهد مدارک مزبور رونوشت یا عکس است،  اصل شود، باید ممهور به

 :در غی  اینصورت
.فاقد وصف جزانی است ( ۱
 .است جعل حکم در  ( ۲



 .تصدیق خالف واقع است ( ۳
.عمل مزبور جرم فریب مامورین دولثر است ( ۴

لک را با تفویض کند. سپس همان مشخیص ملک خود را با سند عادی به دیگری منتقل یم -۱۰۰
فروشد. شخص ثالث به استناد وکالت مذکور، ملک را به صورت رسیم به خود وکالت به ثالث یم

 :کند. اقدام ویمنتقل یم
داری است ( ۱  .کالهیی
 .است غی   مال انتقال ( ۲
 .معامله معارض است ( ۳
.فاقد وصف جزانی است ( ۴

ریآیی   دادریس کیف

نماید، در دادگاه عمویم کیفری متهیم را به حبس تعزیری و پرداخت هزینه دادریس محکوم یم – ۱۰۱
 :نماید، هزینه دادریسعلیه فوت یمزمان اجرای حکم، محکوم

 .شوداز شخص ورثه مطالبه یم ( ۱
 .گرددالمال دریافت یماز بیت (۲
 .شودیم وصول علیهمحکوم ترک ما  از  ( ۳
 .علیه منتف  استعلت فوت محکومبه  ( ۴

شود، در شهر بابک دادگاه انقالب شخیص در شهر بابک به اتهام قاچاق کاال و ارز دستگی  یم – ۱۰۲
 
ی

 :اسالیم تشکیل نگردیده است، دادگاه صالح برای رسیدگ
 .دادگاه عمویم کیفری کرمان است ( ۱
 .است بابک شهر  کیفری  عمویم دادگاه ( ۲
 .ری استان کرمان استدادگاه کیف ( ۳
ین دادگاه انقالب محل وقوع جرم( است ( ۴ .دادگاه انقالب اسالیم کرمان )نزدیکیر

کند که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه منجر به بازپرس قرار تامی   کیفری وثیقه صادر یم – ۱۰۳
اض و با نظر بازپرس مخالفت یمبازداشت متهم یم :ند، در این صورتکشود، دادستان به این قرار اعیر

 .حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان است ( ۱
 .باشدبازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان یم ( ۲
 .از موارد اختالف بوده و حل اختالف با دادگاه عمویم کیفری است ( ۳
 باشدنیم دادستان نظر  از  تبعیت به مکلف بازپرس و  نیست اختالف  موارد  از  ( ۴

 به این بزه، کدام شخیص – ۱۰۴
ی

 در تهران مرتکب رباخواری گردیده است، مرجع صالح برای رسیدگ
 یک از مراجع ذیل است؟

 تهران کیفری  عمویم دادگاه ( ۱
 دادگاه انقالب اسالیم تهران ( ۲



سازمان تعزیرات حکومثر تهران ( ۳
 دادگاه کیفری استان تهران ( ۴

اض و دادگاهقرار منع تعقیب متهیم از سوی  – ۱۰۵ دادرسا صادر گردیده، شایک به قرار صادره اعیر
، قرار منع تعقیب را تایید کرده است. رای دادگاه عمویم کیفری

ی
 :عمویم کیفری پس از رسیدگ

 .نیست تجدیدنظرخوایه قابل ( ۱
 .قابل تجدیدنظرخوایه در دادگاه کیفری استان است ( ۲
 .نظر استان استقابل تجدیدنظرخوایه در دادگاه تجدید ( ۳
 .باشدبا موافقت دادستان کل کشور قابل تجدیدنظرخوایه یم ( ۴

۱۰۶ –  
ً
از عازم تهران بوده، دستگاه ثبت رسعت وسیله نقلیه خود را عمدا راننده اتوبویس که از شی 
۱۰تغیی  داده است تا دستگاه رسعثر کمیر از رسعت واقیع را نشان دهد، مجازات بزه مذکور حبس از 

ماه و یا جزای نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال یا هر دو مجازات است. مرجع صالح برای  ۲روز تا 
 به این جرم

ی
 :رسیدگ

 .است تهران اختالف حل شورای(۱
 تهران است ( ۲

ی
 .اداره راهنمانی و رانندگ

 .دادرسا و دادگاه عمویم کیفری تهران است ( ۳
 .تهران استدادرسای دادگاه انقالب اسالیم  ( ۴

داری به تحمل حبس تعزیری محکوم گردیده است، پس از « الف»آقای  – ۱۰۷ به اتهام کالهیی
قطعیت حکم، شایک از شکایت خود ضفنظر نموده است. )حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر 

 تایید گردیده است( در این صورت محکوم
ً
 :نامهتواند با ارائه رضایتعلیه یمعینا
 .از دادگاه بدوی صدور حکم برائت خود را تقاضا کند ( ۱
 .از دادگاه صادر کننده رای قطیع برائت خود را تقاضا کند (۲
 .کند  تقاضا  را  مجازات تخفیف قطیع حکم کننده  صادر  دادگاه از  ( ۳
ی در  ( ۴ داری باتوجه به نص ضی    ح قانون گذشت شایک پس از قطعیت حکم تاثی  در جرم کالهیی

 .ازات حبس نداردتخفیف مج

علیه پس از صدور حکم دادگاه بدوی حق تجدیدنظرخوایه خود را در پرونده کیفری محکوم – ۱۰۸
 :علیهساقط نموده است، در این صورت با درخواست محکوم

 .باشددر کلیه جرایم موجب تخفیف مجازات یم ( ۱
 .دهدیم تخفیف را  حکم در  مندرج مجازات دادگاه جرایم از  برج   در  ( ۲
 قابل اسقاط نیم ( ۳

ً
 .باشدچون تجدیدنظرخوایه از قواعد آمره بوده، اساسا

 .باشددر تعدادی از جرایم و با گذشت شایک از موجبات تخفیف مجازات یم ( ۴

ر و زیان نایسر از « الف»آقای  – ۱۰۹ به علت ارتکاب جریم به تحمل حبس تعزیری و پرداخت ض 
حکومیت تقاضای تجدیدنظرخوایه نموده است، در خصوص جرم محکوم شده و متعاقب این م

ر و زیان نایسر از جرم  :ض 
دازد ( ۱  .هزینه دادریس را باید بیر
 .است معاف دادریس هزینه پرداخت از ( ۲



 .تواند تقاضای تقسیط هزینه دادریس را از دادگاه بنمایدیم ( ۳
.شودیممطابق قواعد مندرج در قانون آیی   دادریس مدن  رفتار  ( ۴

 کننده به جرایم اطفال، پس از صدور حکم – ۱۱۰
ی

 :دادگاه رسیدگ
 .نماید تجدیدنظر  یکبار  خود  قبیل تصمیمات در  تواند یم ( ۱
 .با توجه به قاعده فراغ دادرس حق تغیی  تصمیم قبیل خود را ندارد ( ۲
 .ا داردفقط در صورت تجدیدنظرخوایه دادستان یکبار حق تغیی  تصمیم قبیل خود ر  ( ۳
.فقط در صورت تجدیدنظرخوایه ویل یا رسپرست طفل یکبار حق تغیی  تصمیم قبیل خود را دارد ( ۴

که ایران  است در فرانسه مرتکب قتل عمد مسلمان  شده است، اولیاء دم « الف»آقای  – ۱۱۱
از هستند در آنجا شکایت خود را مطرح یم مراجعت  نمایند، متهم پس از مقتول که اهل و ساکن شی 

 به جرم ویبه ایران در آبادان دستگی  یم
ی

 :شود، در این صورت دادگاه صالح به رسیدگ
 .دادگاه عمویم کیفری آبادان است ( ۱
 .دادگاه کیفری استان تهران است ( ۲
 .دادگاه کیفری استان فارس است ( ۳
 .است خوزستان استان کیفری  دادگاه ( ۴

است مرتکب بزه فرار از خدمت شده است، دادگاه نظایم در که فردی نظایم « الف»آقای  – ۱۱۲
ده نی   کشف یم داری نامیی  است که بزه کالهیی

ی
 حال رسیدگ

ی
گردد، دادگاه نظایم به جرم اخی  نی   رسیدگ

اضیم اض دارد، اعیر داری اعیر  به جرم کالهیی
ی

نماید. وکیل متهم به صالحیت دادگاه نظایم در رسیدگ
 :وکیل
  جرم دو  هر  به تواند یم نظایم دادگاه و  نیست وارد  ( ۱

ی
.نماید رسیدگ

 به جرایم عمویم را ندارد ( ۲
ی

.وارد است و دادگاه نظایم حق رسیدگ
 تشخیص صالحیت با خود دادگاه یم ( ۳

ً
.باشدوارد نیست چرا که اصوال

یموارد است و هر دو جرم باید در دادگاه عمویم که جرم مهمیر در صالحیت او  ( ۴
ی

باشد رسیدگ
 .شود

وبات الکیل در صالحیت کدام مرجع است؟ – ۱۱۳  به جرم وارد کردن و نگهداری مشر
ی

 رسیدگ
 دادگاه انقالب اسالیم ( ۱
 کیفری  عمویم دادگاه ( ۲
وبات الکیل در صالحیت دادگاه انقالب و حمل آن در دادگاه عمویم کیفری  ( ۳ اتهام وارد کردن مشر

 .است
وبات الکیل در صالحیت تعزیرات حکومثر یا گمرک حسب مورد و نگهداری اتهام وارد   ( ۴ کردن مشر

 دادگاه کیفری عمویم است
ی

 .در صالحیت رسیدگ

که فردی نظایم است با ارتکاب جرم خاص نظایم باعث ورود خسارت به اموال « الف»آقای  – ۱۱۴
وهای مسلح شده است، در خصوص ایراد خسارت مذکور کدا  م مورد صحیح است؟متعلق به نی 

  به صالح دادخواست تقدیم به نیاز  بدون نظایم دادگاه ( ۱
ی

 .باشدیم رسیدگ
 یم ( ۲

ی
 .باشددادگاه نظایم فقط با تقدیم دادخواست صالح به رسیدگ



 نیم ( ۳
ی

اییط صالح به رسیدگ .باشددادگاه نظایم در هیچ رسر
 یم ( ۴

ر
 دادگاه عمویم حقوف

ً
.باشددادگاه صالح اصوال

.حذف و نمره سوال بی   سایر پرسش ها تقسیم شد – ۱۱۵

باشد؟کدام یک از موارد ذیل جزء موارد اعاده دادریس در امر کیفری یم – ۱۱۶
 نسخ مجازات قانون   ( ۱
 .در صورنر که حداقل دو تن از شهود از شهادت خود عدول نمایند ( ۲
 دادگاه کیفری بدون توجه به اعتبار امر  ( ۳

ی
مختومهرسیدگ

.گردد  ثابت است، بوده شده صادر  حکم مبنای که  اسناد  بودن جعیل( ۴

بازپرس در خصوص قتل عمد برای متهم قرار منع تعقیب صادر نموده و این قرار مورد  – ۱۱۷
 :مخالفت دادستان قرار گرفته است، مرجع حل اختالف

 است کیفری  عمویم دادگاه ( ۱
 .باشددادگاه کیفری استان یم ( ۲
 .باشدبازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان یم ( ۳
 .با توجه به اهمیت بزه حل اختالف با دیوانعایل کشور است ( ۴

چنانچه دادگاه قرار اناطه صادر نماید و ذینفع در موعد قانون  گوایه طرح دعوی در مرجع  – ۱۱۸
 :صالح را به دادگاه صادرکننده قرار اناطه ارائه نکند

 .کندپرونده را بایگان  یم دادگاه ( ۱
 .گرفت  خواهد  مقتیص   تصمیم دادگاه ( ۲
 .نمایددادگاه قرار ترک تعقیب صادر یم ( ۳
.گنایه متهم و حکم برائت صادر خواهد شدای خواهد بود بر نی قرینه ( ۴

قضانی در امر صالحیت، کدام عبارت  – ۱۱۹  مراجع قضانی و غی 
در صورت حدوث اختالف بی  

 است؟صحیح 
قضانی مکلف به تبعیت از تصمیم مرجع قضانی است ( ۱  .مرجع غی 
.شودپرونده جهت حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال یم ( ۲
قضانی خود را صالح نداند پرونده را جهت تصمیم ( ۳ ی به دیوانعایل کشور چنانچه مرجع غی  گی 

 .داردارسال یم
یتصمیم جهت را  پرونده نداند  الحص را  خود  قضانی  مرجع چنانچه( ۴  ارسال کشور   دیوانعایل به گی 
 .داردیم

اض است؟ – ۱۲۰ کدام یک از قرارهای ذیل قطیع و غی  قابل اعیر
 قرار اناطه ( ۱
 محاکمه ترک قرار ( ۲
 قرار رد ایراد رد دادرس ( ۳
 قرار عدم خروج متهم از کشور ( ۴


