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 حقوق مدنی 

 ..……… اگر وکیل نسبت به مال موکل تعدی نماید -۱

 وکالت منفسخ و ید وکیل هم ضمانی می شود( 7

 . ددیگر وکالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وکالتش منتفی می شو( ۲

 . وکالت او باقی می ماند اما ید او ضمانی می شود (۳

 .برای اجرای وکالت باید اذن مجدد بگیرد( ۴

مردی باغی را مهر همسرر وود ررار می دهد   س  ا  ش  ما  مرد   ربل ا  نددییی همسر وود را الق  می دهد کدا  گدیهه حیی    -۲

 است ؟

 . مت میوه های باغ می شودبا طالق مرد مالک کل باغ و نیمی از قی( 7

 . مرد مالک نیمی از باغ می شود و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد( ۲

 . مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد( 8

 .مرد مستحق نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد( ۴

ه به من مدیوش است مراجعه کن و ا  جانب من الکبم را وحول و سپ  بابت الکب شرصیری به الکبیار وود می گوید به نقش شصک ک   -۳

 وود با من میاسبه کن   این موضوع با کدا  یک ا  موارد ذیل رابل تطبیق است ؟

 انتقال دین( 7

 انتقال طلب( ۲

 حواله( 8

 وکالت در وصول و وکالت در تادیه دین( ۴

 ست ؟کدا  یک ا  موارد ذیل شرط حیت تهاتر ا -۴

 کلی بودن موضوع دو دین( 7

 اتحاد جنس دو دین( ۲
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 اتحاد زمان و مکان تادیه دو دین( 8

 هر سه مورد( ۴

 .………شرط ناسخ شرالی است که در حورت تیقق -۵

 عقد خود به خود منحل می شود( ۱

 به وسیله حکم دادگاه عقد منفسخ می شود( ۲

 می شودبرای شخص ثالث مورد توافق طرفین حق فسخ ایجاد ( 8

 برای مشروط له حق فسخ ایجاد می کند( ۴

هرگا  کسری وانه وود را به مبک  معین برروشد و شرط کهد که وریدار هر ورت توانست ممن را بپردا د وضعیت ققوری ققد و شرط   -۶

 چیست ؟

 شرط و عقد هر دو باطل است( ۱

 شرط باطل ولی عقد صحیح است( ۲

 شرط و عقد هر دو صحیح است( 8

 د صحیح است ولی فروشنده حق فسخ داردعق(۴

 ضماش درک در کدا  یک ا  موارد ذیل جار ی است ؟ -۷

 مبیع کلی ما فی الذمه باشد( 7

 مبیع کلی در معین باشد( ۲

 مبیع عین معین باشد( ۳

 هر سه مورد( ۴

 .……………… قد  قکم ضامن به مقدار و جه  و وحف دیهی که ضمانت می کهد -۸

 ضمان نداردتاثیری در عقد ( ۱

 موجب بطالن عقد ضمان است( ۲
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 موجب عدم نفوذ عقد ضمان است( 8

 برای ضامن حق فسخ ایجاد می کند( ۴

 نظارت در ورف چه نوع نظارتی است ؟ -۹

 صرفا استصوابی است( 7

 بر حسب اراده واقف استصوابی یا اطالعی است( ۲

 صرفا اطالعی است( 8

 تهمیشه هم اطالعی و هم استصوابی اس( ۴

 .………… ویار شرالی که به رید مباشرت و اوتیاص به شصک مشروط له ررارداد  شد  در حورت نوت مباشر -۱۱

 چون مالی نیست به ورثه منتقل می شود( ۲مانند همه خیارات به ورثه منتقل می شود ( 7

 چون مختص مشروط له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود( ۳

 به ورثه منتقل می شود چون مالی است( ۴

           بیها(نا معامقت شصک کور ) -۱۱

در صورتی نافذ است که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف ( ۱

 کند

 مله جهل خود را برطرف کنددر صورتی نافذ است که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله ی کسی دیگر غیر از طرف معا( ۲

 در هر صورت نافذ است( 8

 در هر صورت باطل است( ۴

 ..……… هرگا  در ققد شرط شود که مشروط قکیه مال معین را رهن دهد و آش مال ربل ا  ربض تکف شود -۱۲

 مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد( 7

 معامله منفسخ می شود( ۲

 یگر مشروط علیه رهن بگیردمشروط له می تواند از اموال د( 8
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 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت( ۴

 .…………… اگر میر  سی  ا  اجا   یا رد نوت کهد -۱۳

 .عقد باطل می شود( 7

 .اجازه یا رد با وارث است( ۲

 .عقد منفسخ می شود( 8

 .ورثه حق اعالم بطالن معامله را پیدا می کنند( ۴

تیسه ی همه سرسرری س  ا  الی مراقل رانونی به رسی  جمهور ابقم می شررود و چهانئه رسی  میرروبات مسک  شررورای اسررقمی و ن -۱۴

 ……… رو  اردا  نیهد ۵جمهور در ویوص امضاء یا ابقم این موارد به مسریاش و حدور دستور انتشار آنها ظرف 

 مجلس رئیس جمهور را برای ادای توضیح احضار می کند( 7

 ساعت چاپ و منتشر کند ۲۲اسالمی روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف  به دستور رئیس مجلس شورای( ۲

 رئیس قوه قضائیه ضمن تذکر به رئیس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمی می دهد( 8

 ساعت چاپ ومنتشر کند 1۲به دستور مقام معظم رهبری روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ( ۴

 گدیهه ها حیی  است ؟ کدا  یک ا  -۱۵

 صلح عقد الزم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد( 7

 صلح عقد جائز است اما طرفین می توانند ضمن عقد خارج الزم آثار عقد جایز را از بین ببرند( ۲

 بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقالهصلح عقد الزم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و ( ۳

 هیچ کدام از گزینه های فوق صحیح است( ۴

 هرگا  وحیت بر نقرا شود ربول آش چگونه است ؟ -۱۶

 قبول با حاکم است( 7

 قبول شرط نیست( ۲

 قبول وصیت با تعدادی از فقرا است( 8
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 استقبول وصیت با تعدادی از فقرای شهر محل وقوع وصیت ( ۴

 کدا  یک ا  گدیهه ها حیی  است ؟ -۱۷

 عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نیست( 7

 عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نیست( ۲

 هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند( 8

 هیچ یک از حاالت عقد ضمان قابل اقاله نیست( ۴

 : ین تیور که مکک وودش است تیرف کهداگر کسی مال دیگری را به اشتبا  و با ا -۱۸

 فقط ضامن منافع است و نسبت به عین مسئولیتی ندارد( 7

 فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است( ۲

 ضامن نیست چون سوء نیت نداشته است( 8

 در هر حال ضامن عین و منافع است( ۴

 جاید است ؟کدا  یک ا  ققود ذیل نسبت به یک الرف ال   و نسبت به الرف دیگر  -۱۹

 مضاربه( 7

 صلح( ۲

 کفالت( ۳

 ضمان( ۴

رراردادهای ویرروحرری نسرربت به کسررانی که آش را مهعقد نمود  اند در :» در قبارت « رانوش»رانوش مدنی ا  ککمه  ۱۱مهظور ماد  ی -۲۱

 چه رانونی می باشد ؟« حورتی که مصالف حری  رانوش نباشد نانذ است 

 قوانین تفسیری یا تکمیلی( 7

 انون بیان شده در شرع مقدس اسالمق( ۲

 قانون امری( ۳
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 کلیه قوانین شرعی و عرفی مصوب مجلس( ۴

 

 آئین دادرسی مدنی

 ..… اگر دادگا  قمومی ررار قد  حققیت به شایستگی ادار  مبت میل حادر نماید سروند  را باید به -۲۱

 نظر استان بفرستد دادگاه تجدید( 7

 سازمان ثبت بفرسد( ۲

 دیوان عالی کشور بفرستد( ۳

 اداره ثبت محل فرستد( ۴

 ………… اگر وواسته سول وارجی باشد ار یابی آش -۲۲

 باید توسط خواهان تقدیم شود( 7

 به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی انجام می شود( ۲

 باید توسط کارشناس تقویم شود( 8

 واهان به قیمت بازار تقویم می شودتوسط خ( ۴

 : چهانئه راضی مستهد باشد و رانوش را مصالف شرع بداند – ۲۳

 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا حل اختالف شود( 7

 باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر کند و رای قابل تجدید نظر است( ۲

 ماید و رای قطعی استباید بر اساس اجتهاد خود رای صادر ن( 8

 پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد( ۴

اگر قکی که مقیم تهراش اسرت وانه ای وار  در شریرا  را به شصیی که مقیم رم است برروشد برای الرد دقوا مطالبه ممن در کدا     – ۲۴

 یک ا  دادگاههای قمومی باید ارامه دقوا نماید ؟

 تهران( 7
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 شیراز( ۲

 قم( ۳

 هر کدام که دسترسی دارد( ۴

 شود می میسوب دقوا ارامه تاریخ   …………تاریخ رسید دادوواست به  – ۲۵

 دادگاه( 7

 ( دفترکل ) واحد رایانه( ۲

 معاون ارجاع(  8

 دفتر دادگاه مرجوع الیه( ۴

و توضری  ندهد وواند  نید قضرور نداشته    اگر دادگا  ا  وواهاش توضری  بصواهد و وواهاش با ابقم اوطاریه در دادگا  قاضرر نشرود    – ۲۶

 :باشد

 دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسی صادر می کند تا او برای ادای توضیح حاضر شود( 7

 دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند( ۲

 دادگاه حکم به محکومیت خوانده صادر می کند( 8

 دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند( ۴

 دقوای ورود مالث تا چه  مانی رابل الرد است ؟ -۲۷

 تا سه روز پس از اولین جلسه دادرسی( 7

 تا اولین جلسه دادرسی( ۲

 تا قبل از اعالم ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر( ۳

 تا قبل از اعالم ختم دادرسی در مرحله بدوی( ۴

 نماید می حادر  …………ررار  چهانئه وواهاش در دقوای مطروقه ذیهر  نباشد دادگا  -۲۸

 عدم استماع دعوی( 7
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 سقوط دعوی( ۲

 عدم توجه دعوی( 8

 رد دعوی(  ۴

 چهانئه در رضیه مطروقه احقً رانونی وجود نداشته باشد وظیره راضی چیست ؟-۲۹

 باید حکم به رد دعوا صادر نماید( 7

 باید با مصالحه فصل خصومت کند( ۲

 باید به داوری ارجاع دهد( 8

 باید به استناد منابع معتبر اسالمی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم مقتضی صادر کند( ۴

 : اگر س  ا  ابقم دادوواست و ضماسم آش وواند  دقوی میل ارامت وود را تغییر دهد – ۳۱

 ابالغ از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی انجام می گیرد( 7

 قضائی به همان محل سابق برای ابالغ فرستاده می شوداخطاریه ها و اوراق ( ۲

 خواهان باید ظرف یک ماه نشانی جدید خوانده را تعیین کند( 8

 ابالغ از طریق آگهی در روزنامه محلی صورت می گیرد( ۴

 دادگا  قداکثر ظرف مهکت چهد رو  س  ا  اقق  وتم دادرسی باید مبادرت به حدور رای نماید ؟-۳۱

 زبیست رو( 7

 پنج روز(  ۲

 یک هفته( ۳

 ده روز( ۴

 . نماید تعیین رسمی غیر کارشهاس  ………دادگا   – ۳۲

 می تواند(  7

 نمی تواند( ۲
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 با تراضی طرفین دعوا می تواند( ۳

 به درخواست یکی از طرفین دعوا می تواند( ۴

کرد  ا ند دادوواست باید در چهد نسصه تقدیم اقمد وقکی ومیمد به الرنیت قسرن و  هرا دقوای الدا  به تهظیم سهد رسمی الرد   -۳۳

 شود ؟

 سه نسخه( ۱

 یک نسخه( ۲

 دو نسخه( 8

 چهار نسخه( ۴

 تسدیدنظر وواهی ا  کدا  قیم مان  اجرا نیست ؟ -۳۴

 رفع تصرف عدوانی( ۱

 الزام به تصمیم مبیع( ۲

 الزام به تنظیم سند رسمی( 8

 خلع ید(۴

 و تسدید نظر و نرجا  تاب  چه رانونی است ؟ آراء حادر  ا  قیث رابکیت اقتراض – ۳۵

 قانون مجری در زمان صدور آنان ، مگر اینکه آن قوانین خالف شرع شناخته شود( ۱

 قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی( ۲

 قانون زمان اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام( 8

 قانون الحق( ۴

 ا  ققود و ررادادها ناشی شد  باشد در حققیت کدا  یک ا  مراج   یر است ؟دقوای با رگانی و دقوی راج  به اموال مهقول که  -۳۶

 دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان( 7

 دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد( ۲
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 دادگاه محل اقامت خوانده( 8

 ۳و  ۲گزینه های (۴

 …………… اگر دادوواست تسدیدنظر مسترد شود -۳۷

 دادخواست تجدید نظر را صادر می کنددادگاه بدوی قرار رد ( 7

 مرجع تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند( ۲

 دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می کند( ۳

 دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوی را صادر می کند( ۴

 .ولی ا  ابرا  آش استهیاف نماید هرگا  الرف مقابل به وجود سهدی ندد وود اقتراف کهد -۳۸

 دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند( ۱

 دادگاه می تواند آن را از جمله دالیل بداند( ۲

 دادگاه طرف را مکلف به ارائه می کند( 8

 دادگاه سند را از عداد دالیل خارج می کند( ۴

 ؟ اقاد  دادرسی احکی به کدا  مرج  تقدیم می شود -۳۹

 فقط از طریق رئیس کل ددادگستری استان( 7

 فقط به دیوان عالی کشور( ۲

 فقط به مرجع تجدیدنظر( 8

 به دادگاهی که صادر کننده حکمی است که نسبت به آن اعاده دادرسی تقاضا می شود( ۴

 .………… نوت اقد ا  متداقیین موجب -۴۱

 .توقیف دادرسی است( ۱

 .زوال دادرسی است( ۲

 .است ختم دادرسی( 8
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 .تجدید جلسه رسیدگی است( ۴

 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 : چهانئه کارمهد دولت در مقا  رشو  اتومبیل وود را به مقدار ناقشی گرانتر ا  ریمت سوریه به دیگری برروشد -۴۱

 عمل مرتکب فاقد وصف کیفری است( 7

 رتشاء استعمل کارمند معاونت در ا( ۲

 عمل او شروع به ارتشاءاست( 8

 عمل کارمند ارتشاءمحسوب می شود( ۴

 کدا  گدیهه در مورد گذشت شاکی ویوحی س  ا  حدور قیم رطعی در جر  چک بق میل حیی  است ؟ -۴۲

 اجرای حکم موقوف می گردد( ۱

 از موجبات اعاده دادرسی است( ۲

 به نفع دولت وصول می شود اجرای حکم موقوف ولی یک دوازدهم وجه چک( 8

 تاثیری به حال محکوم علیه ندارد( ۴

 : تیییل گواهی انییار ورامتی که ققو  بر ککیه ورمه نا  شصک دییری غیر ا  وراث نید در آش ذکر شد  است -۴۳

 در حکم خیانت در امانت است( 7

 اخذ گواهی خالف واقع است( ۲

 فاقد وصف کیفری است( ۳

 اری استدر حکم کالهبرد( ۴

 : نردی که اتومبیل وود را سابقا با سهد رسمی نرووته برای بار دو  آش را با سهد قادی به نرد دیگری می نروشد قمل مرتیب -۴۴

 کالهبرداری است(7

 معامله معارض است( ۲
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 تصرف عدوانی است( 8

 انتقال مال غیر است( ۴

 : مورت کرد  است مردی بدوش مبت در دنتر رسمی ا دواج مبادرت به ا دواج-۴۵

 عمل مرتکب فاقد وصف کیفری است( ۱

 در صورتی که همسر موقت دیگری داشته باشد عمل وی جرم است( ۲

 حتی اگر همسر دیگری هم نداشته باشد عملش جرم است( 8

 اگر یک همسر دائمی نیز داشته باشد عملش جرم است( ۴

 : وتوری به نیروی انتظامیاالقع ندادش سررت یا مرقود شدش سقک وسیکه نقکیه م-۴۶

 جرم محسوب می شود( ۱

 فاقد وصف کیفری است( ۲

 در صورت احراز سوء نیت جرم است( 8

 درصورتی که از پالک مذکور سو ءاستفاده شود جرم است( ۴

 : رذف قبارت است ا  -۴۷

 نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری( ۱

 نسبت دادن زنا به دیگری( ۲

 یگرینسبت دادن لواط به د(8

 نسبت دادن هر نوع رابطه ای نا مشروع به دیگری( ۴

 : آمر رانونی  ولی امر غیر رانونی است در حورت اجرای دستور -۴۸

 فقط آمر مسئوول است( 7

 فقط مامور مسئوول است( ۲

 در صورت شفاهی بودن امر، مامور مسئوول است( 8
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 آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات می شوند( ۴

 قی  برداری ا  مدارک دولتی و قمومی در حورتی که موجب اشتبا  با احل شود در کدا  مورد جعل است ؟ -۴۹

 در صورتی که مورد استفاده واقع شوند( 7

 در صورتی که مدارک دو زبانه باشند( ۲

 در صورتی که عکس رنگی باشد( 8

 کس هستند نداشته باشددرصورتی که مهر یا عالمتی که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا ع( ۴

نیه نقط قال آ« تما  ممن معامکه نقداً سرداوت شد  است»سرردنتر اسرهاد رسمی به لیات تبانی با وریدار قین تهظیم سهد می نویسد:   -۵۱

 : نیف ممن سرداوت شد  بود    قمل سردنتر

 جعل مفادی است( 7

 جعل معنوی است( ۲

 جعل مادی است( 8

 استهردو صحیح  ۲و  ۱گزینه ( ۴

 : معاوش جر  در سررت مستوجب قد – ۵۱

 جلد می شود( 7

 به همان مجازات سارق محکوم می شود( ۲

 مجازات ندارد( 8

 محکوم به حبس می شود( ۴

 .. قیم به آ ادی مشروط در مورد کسانی حادر می شود که ققو  بر وجود سایر شرایط رانونی -۵۲

 دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند( 7

 مدت حبس را گذرانده باشند ربع( ۲

 نصف مدت حبس را گذرانده باشند( ۳
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 ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه کیفری باشند( ۴

 : چهانئه قمل واقد دارای قهاوین مسرمانه متعدد باشد  -۵۳

 مجازات جرمی داده می شود که مجازا ت آن اشد است( ۱

 مجازاتها با هم جمع می شوند(  ۲

 ک مجازات تعیین می گردد و در این صورت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشدفقط ی( 8

 مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوین مجرمانه تقسیم می شود( ۴

 هر گا  دو نرر قدوانا در وروع جهایتی به نیو تسبیب دوالت داشته باشهد چه کسی ضامن است ؟ – ۵۴

 تاثیر ضامن است سبب موخر در( 7

 هر دو ضامن هستند( ۲

 سبب مقدم در تاثیر ضامن است( ۳

 هیچ یک ضامن نیستند( ۴

 در کدا  یک ا  جراسم ذیل دادگا  قکی رغم وجود کیریات مصرره نمی تواند ا  قدارل میداش مسا ات سایین تر بیاید ؟ – ۵۵

 رانندگی بدون گواهینامه( 7

 سرقت مشمول تعزیر( ۲

 ریکالهبردا( ۳

 تمرد نسبت به مامورین دولت( ۴

 در کدا  یک ا  موارد ذیل مرتیب رانوناً مشمول قهواش جر  حدور چک بقمیل ررار نمی گیرد ؟ -۵۶

 صدور چک پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب( 7

 صدور چک پرداخت نشده به دلیل دستور عدم پرداخت( ۲

 صدور چک پرداخت نشده به علت نقص امضاء( 8

 صدور چک پرداخت نشده به دلیل قلم خوردگی در متن( ۴
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شرصیری به ریرد بردش مال دیگری او را نریب داد  وبه جای شرربت به او نوشریدنی بیهوش کههد  می دهد و س  ا  بیهوشی وی       – ۵۷

 اموال مورد نظر را می برد  قهواش جداسی قمل مرتیب چیست؟

 سرقت( ۱

 کالهبرداری و سرفت(۲

 اخذ مال به عنف( 8

 کالهبرداری( ۴

 کدا  یک ا  موارد ذیل میدا  جعل نیست ؟-۵۸

 از روی سند( پاک کردن مهر ) باطل شد ( 7

 الحاق کلمه یا عبارتی به فتوکپی سند( ۲

 قید تاریخ غیر واقعی در سند( 8

 الصاق تکه ای از یک سند به سند دیگر( ۴

 .………… ررار تعکیق اجرای مسا ات -۵۹

 ز قطعیت حکم محکومیت توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر می شودپس ا( 7

 پس از قطعیت حکم محکومیت توسط قاضی اجرای احکام صادر می شود( ۲

 ضمن حکم محکومیت توسط دادگاه صادرکننده حکم صادر می شود( ۳

 دوی صادر می شودپس از قطعیت حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام توسط دادگاه صادر کننده حکم ب( ۴

 نردی به دایر کردش یک رمار وانه به نیوی ا  انیاء کمک کرد  است   مسا ات او کدا  است ؟ -۶۱

 حداقل مجازات مباشر جرم( 7

 مجازات مباشر جرم( ۲

 مجازات معاونت در جرم( 8

 مجازات ندارد(  ۴
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 آئین دادرسی کیفری

تهراش مرتیب جر  شد  و در تبرید دستگیر می شود  مرج  حال  ا  نظر حققیت میکی برای  رشرصیری که در شریرا  مقیم است د    -۶۱

 .است ..………………رسیدگی به اتها  او 

 تبریز( 7

 تهران( ۲

 شیراز( 8

 همه موارد( ۴

 .  مرج  رضایی حال  به رسیدگی استساله متهمهد به ارتیاب رتل قمدی  کدا ۱۷نردی نظامی با همیاری نوجوانی  -۶۲

 دادگاه کیفری استان( ۱

 دادگاه اطفال( ۲

 7دادگاه نظامی(8

 7برای نوجوان دادگاه اطفال و برای نظامی دادگاه نظامی( ۴

 ..……………… چهانئه س  ا  حدور دستور رضایی مبهی بر اوذ وجه الیراله یا ضبط ومیقه  متهم دستگیر شود وجه الیراله یا ومیقه -۶۳

 مسترد می شود( 7

 مسترد نمی شود( ۲

 وجه الکفاله مسترد و وثیقه ضبط می شود( 8

 وثیقه مسترد و وجه الکفاله ضبط می شود( ۴

 کدامیک ا  آراء ذیل رابل تسدید نظر نیست؟ -۶۴

 شتر ۱۱محکومیت به پرداخت دیه ی یک انگشت معادل ( ۱

 ریال محکومیت به مصادره اموال به میزان پانصد هزار( ۲

 محکومیت به قصاص یک انگشت( 8
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 همه موارد( ۴

 کدامیک ا  ررارهای ذیل رابل اقتراض است؟ -۶۵

 اناطه( ۱

 وثیقه ای که منتهی به بازداشت متهم شود( ۲

 امتناع از رسیدگی( 8

 منع خروج از کشور( ۴

 …………… ترتی  و با رسی مها ل -۶۶

 همواره در روز به عمل می آید( 7

 ب به عمل می آیدمطلقاً در ش( ۲

 منوط به نظر ضابطین دادگستری است( 8

 هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که به تشخیص قاضی ضرورت اقتضا کند( ۴

 مطابق رانوش آسین دادرسی کیرری نعکی دادرسی و حدور قیم مییومیت غیابی در کدامیک ا  جرایم ذیل ممهوع است؟ -۶۷

 (مستوجب حد)حق اهلل( ۱

 تعزیری( ۲

 مستوجب قصاص( 8

 امنیتی( ۴

 مرج  رسیدگی به اقتراض نسبت به رراربا داشت مورت حادر  ا دادسرای قمومی و انققب کدا  است؟ -۶۸

 فقط دادگاه عمومی جزایی( 7

 دادگاه تجدید نظر استان( ۲

 فقط دادگاه انقالب( 8

 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقالب( ۴
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 و انققب در قو   رضایی و تعیین رکمرو میکی و تعداد شعب دادگاههای مدبور به تشصیک کیست؟ تاسی  دادگاههای قمومی -۶۹

 وزیر دادگستری( 7

 رئیس قوه قضائیه( ۲

 رئیس حوزه قضایی استان( 8

 رئیس دیوان عالی کشور( ۴

 شرکا و معاونین جر  در کدا  دادگا  میاکمه می شوند؟ -۷۱

 .ین جرم تفکیک و به مرجع ذیصالح ارسال می گرددپرونده هر یک از شرکا و معاون( 7

 در دادگاهی محاکمه می شوند که در محل وقوع جرم ارتکابی آنان مستقر می باشد( ۲

 در دادگاهی محاکمه می شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد( ۳

 دادگاه محل اقامتشان( ۴

ی  یر می تواش س  ا  کشف دالیل جدید برای یک مرتبه متهم را به اتها  ربکی تعقیب کرد؟ بعد ا  حدور و رطعیت کدامیک ا  ررارها -۷۱

 ..…………ررار مه  تعقیب به 

 علت عدم کفایت دلیل( ۱

 علت جرم نبودن عمل( ۲

 دلیل عدم وقوع جرم( 8

 علت نسخ مجازات قانونی( ۴

 حدور کدامیک ا  ررارهای  یر مان  ا  الرد شیایت مسدد نیست؟ -۷۲

 موقوفی تعقیب( 7

 منع تعقیب( ۲

 امتناع از رسیدگی( 8

 ترک تعقیب( ۴
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 کدامیک ا  موارد  یر چهانئه مستهد رای دادگا  باشد استماع آش توسط راضی حادر کههد  قیم الدامی است؟ -۷۳

 اقرار( 7

 شهادت( ۲

 شهادت بر شهادت( 8

 همه موارد( ۴

 :ین نبود  و اردامات راضی برای دستیابی به متهم به نتیسه نرسید  باشدمتهمیهی که میل ارامت یا شغل و کسب آنها مع -۷۴

 بدون ارسال احضاریه جلب می شوند( ۱

 بار احضار جلب می شوند ۲پس از ( ۲

 پس از آگهی در جراید جلب می شوند( 8

 در مورد آنها قرار تعلیق تعقیب صادر می شود( ۴

 ؟اجرای قیم در هر قال با کدا  دادگا  است -۷۵

 واحد اجرای احکام که مستقالً حکم را اجرا می کند( 7

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی( ۲

 دادگاه تجدید نظر تائید کننده حکم قطعی( 8

 دادگاه بدوی صادر کننده حکم( ۴

 کدا  دسته ا  ماموراش ذیل ضابط دادگستری نیستهد؟ -۷۶

 ماموران وزارت اطالعات( 7

 ق خانواده زندانیانپرسنل انجمن حمایت از حقو( ۲

 نیروی مقاومت بسیج( 8

 ماموران اداره آگاهی( ۴

 شاکی ویوحی چه  مانی مدقی ویوحی می شود؟ -۷۷
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 قرار منع تعقیب صادر شده باشد( وقتی برای طرفش ) مشتکی عنه ( 7

 دعوا مطرح کرده باشد( وقتی در دادگاه حقوقی) مدنی ( ۲

 یان کندوقتی در دعوای کیفری مطالبه ضرر و ز( ۳

 وقتی که طرف او هم شکایت متقابل مطرح کند( ۴

 دروواست اقاد  دادرسی کیرری تا چه  مانی رابل سذیرش است؟ -۷۸

 بیست روز( ۲ده روز ( 7

 برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه( 8

 مهلت ندارد و مقید به مدت نیست( ۴

 .شود می   ……………ار امر مصتومه در امور کیرری موجب حدوراقرا  وجود اقتب -۷۹

 دستور بایگانی شدن پرونده( 7

 قرار موقوفی تعقیب( ۲

 قرار منع تعقیب( 8

 حکم مجدد( ۴

 چهانئه نردی مرتیب جراسم مصتکف در میاش های مصتکف شود  کدا  دادگا  حققیت رسیدگی دارد؟ -۸۱

 ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می کنددادگاهی که مهم ترین جرم در حوزه ( ۱

 دادگاهی که متهم در حوزه ی آن دستگیر شده به همه جرائم رسیدگی کند( ۲

 دادگاه محل وقوع هر جرم صالحیت رسیدگی به همان جرم را دارد( 8

 دادگاهی که اولین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می کند( ۴
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 حقوق تجارت

 ..……… میدود کردش اوتیارات مدیرقامل شرکت سهامی در میوبات هیات مدیر  -۸۱

 نسبت به اشخاص ثالث معتبر است( 7

 نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست( ۲

 در روابط بین شرکت و مدیرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست( ۳

 وابط بین هیات مدیره و مدیرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار استدر ر( ۴

 کدامیک ا  ا  اشصاص ذیل تاجر نیست؟ -۸۲

 دالل( 7

 حق العمل کار( ۲

 کسبه جزء( 8

 قائم مقام تجارتی( ۴

 کدا  گدیهه در مورد چک حیی  است؟ -۸۳

 چک سند رسمی است( 7

 را را داردچک تمام خصوصیات سند الزم االج( ۲

 چک از حیث اجرا مانند سند رسمی است( ۳

 همه موارد( ۴

 کدا  گدیهه نادرست است؟ -۸۴

 وصول وجه چک از ظهرنویس از طریق اجرای ثبت میسر است( ۱

 در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهی عدم تادیه، ثبت از اجرا امتناع می کند( ۲

 ندارد در اجرای ثبت امکان بازداشت مدیون وجود( 8

 در جرای ثبت مقررات مسثتیات دین در مورد مدیون رعایت می شود( ۴
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 :هرگا  تاجری در دوراش تورف معامکه معوض نماید -۸۵

 معامله باطل و بال اثر است( 7

 معامله معتبر و صحیح است( ۲

 معامله از سوی مدیر تصفیه قابل ابطال است( 8

 صفیه استمعامله غیرنافذ و منوط به تنفیذ مدیر ت( ۴

 :الرد دقوا قکیه شرکتهای مهیکه که قمکیات تیریه آنها واتمه یانته است -۸۶

 ممکن نیست( 7

 ممکن است( ۲

 اگر مدیر تصفیه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممکن است( 8

 اصوالً ممکن است مگر در موارد استثنایی( ۴

 قسیم می شودت …………………سود رابل تقسیم در شرکت سهامی به موجب میوبه  -۸۷

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده( 7

 مجمع عمومی موسس( ۲

 مجمع عمومی عادی( ۳

 مجمع عمومی فوق العاده( ۴

 ……………… در شرکت های سهامی مسئوولیت حاقباش سها  میدود است به -۸۸

 مبلغ اسمی سهام( ۱

 مبلغ واقعی سهام( ۲

 مبلغی که مدیر عامل تعیین می کند( 8

 که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کندمبلغی ( ۴

 ………… در اولین مسم  قمومی قادی شرکتهای سهامی رسمیت یانتن جکسه مسم  مهوط است به قضور قدارل -۸۹
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 بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای( ۱

 دوسوم صاحبان سهام مذکور( ۲

 هر تعدادی که باشند( 8

 بیست درصد صاحبان سهام مذکور( ۴

 .………… ر شریک جدیدی به قهواش شریک ضامن وارد شرکت نسبی شود  مسئوولیت ویاگ -۹۱

 مشترک است( 7

 تضامنی و نامحدود است( ۲

 نسبی و تضامنی است( ۳

 به اندازه سرمایه ای است که به شرکت آورده است( ۴

 .است …………………ررارداد داللی احوالً تاب  مقررات راج  به  -۹۱

 حق العمل کاری( 7

 اره اشخاصاج( ۲

 وکالت( ۳

 ودیعه( ۴

 در شرکت های سهامی تغییر و تبدیل سها  ا  بانا  به بی نا  در حققیت کدا  رکن است؟ -۹۲

 مجمع عمومی عادی( 7

 مجمع عمومی فوق العاده( ۲

 هیات مدیره( 8

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده( ۴

 …………………… در شرکت سهامی معامقت با رس با شرکت -۹۳

 بدون اجازه هیات مدیره ممنوع است( 7
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 درست است( ۲

 ممنوع است( ۳

 بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع است( ۴

 ………………… در شرکت با مسئوولیت میدود شرکاء نسبت به رروض و تعهدات شرکت -۹۴

 مسئوولیت تضامنی دارند( 7

 مسئولیت نسبی دارند( ۲

 مسئوولیت مشترک دارند( 8

 هیچکدام( ۴

 ..………… ورتییه دارند  چک سهد مذکور را گم کهددر ح -۹۵

می تواند پس ازاثبات اینکه چک متعلق به اوستتت بادادن ضتتامن تادیه وجه آن را به  ( مفقود کننده چک )ذی حق( ۱

 .موجب امرمحکمه مطالبه کند

 ک را غیرممکن کندقانون اصالح قانون صدور چک اقدام و با مسدودکردن حساب پرداخت چ 7۴باید صرفاً طبق ماده ( ۲

 پرداخت وچه چک با دادن ضامن صورت می گیرد( 8

 صادرکننده وظیفه دارد چک دیگری به همان مبلغ در وجه چنین دارنده ای صادر کند( ۴

 کدا  گدیهه حیی  است؟ -۹۶

 .م باشددر شرکتهای سهامی عام و خاص نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سها( 7

در شررکتهای سرهامی عام نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شرکتهای سهامی خاص   ( ۲

 نمی تواند

 در شرکتهای سهامی چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد( 8

سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در  در شرکتهای( ۴

 شرکتهای سهامی خاص می تواند
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در حرورتی که متیردی قمل و نقل  قمل و نقل کههد  ی دیگری را مامور قمل کاال کرد  باشد و در این قالت در نتیسه تقییر قمل    -۹۷

 ………لتسار  وسارتی وارد آیدکههد  ی مامور به مال ا

 .صاحب مال التجاره مخیر است طبق قواعد مربوطه به هر کدام یا هر دو مجتمعاً رجوع کند( ۱

 .صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل کننده ی مامور را دارد( ۲

 .را دارد صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدی حمل و نقل( 8

 صاحب مال التجاره بایداول به متصدی حمل ونقل وسپس درصورت عدم امکان جبران خسارت توسط اوبه حمل کننده ی مامور، رجوع کند( ۴

 ..…………… معامکه ی بین تاجر با غیرتاجر -۹۸

 تجارتی نیست( 7

 در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد، تجارتی است( ۲

 تجارتی است( 8

 در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتی است( ۴

 کدا  دنتر ا  جمکه دناتر تساری نیست؟ -۹۹

 درآمد( ۱

 دارایی( ۲

 کپیه(8

 کل(۴

 مرج  اتصاذ تیمیم در مورد انیقل سی  ا  موقد شرکت سهامی کدا  است؟ -۱۱۱

 مجمع عمومی فوق العاده( 7

 مجمع عمومی عادی( ۲

 دادگاه صالحیت دار( 8

 ۳و۱نه های گزی( ۴
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 اصول استنباط

 ..………… میالیی هستهد که”حال  مرسکه  -۱۱۱

 ادله صریح بر وجوب عدم رعایت آنها وجود دارد( 7

 ادله صریح بر وجوب رعایت آنها وجود دارد( ۲

 ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسیده است( 8

 نه بر حرمت آنها بروجوب رعایت آنهارسیده ودلیل خاصی نه ( ۴

 .…………………… قکم مطالعه ی موجودات است ا  الریق” کق   -۱۱۲

 شرعی صرف( 7

 استقرائی( ۲

 عقلی صرف( 8

 (شرعی و عقلی )تا جایی که عقل بر خالف شرع نباشد( ۴

 به را  ……………را با  می کهد  این شصک یک واجب  سهگی دروسط را  انتاد  و مان  قبور مرد  است  شصیی آش را برمی دارد و را  -۱۱۳

 .است آورد  جا

 مجازی( 7

 عینی( ۲

 کفائی( ۳

 استحبابی( ۴

 ..…………………… مسمل کقمی است که -۱۱۴

 بسیار زیبا و فصیح باشد( 7

 بی معنا باشد( ۲

 .معنای آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد وبدانیم گوینده کدام یک را خواسته است( 8
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 .معنی آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد و ندانیم گوینده کدام یک را خواسته است (۴

 کدا  یک ا  قبارات ذیل حیی  است؟ -۱۱۵

 قرآن قطعی الصدور و قطعی الداللت است( 7

 قرآن قطعی الصدور و ظنی الداللت است( ۲

 قرآن ظنی الصدور و قطعی الداللت است( 8

 الداللت استقرآن ظنی الصدور و ظنی ( ۴

 شود می نامید  ………………………ریاسی که قکت قیم در نرع روی تر ا  احل باشد ریاس  -۱۱۶

 قیاس مشکوک العله( 7

 قیاس مع الفارق( ۲

 قیاس خفی( 8

 قیاس اولویت( ۴

 ..………………… االق  لرظ مهیرف است به نرد -۱۱۷

 کامل( 7

 نادر( ۲

 اکمل و اجلی( ۳

 غایب( ۴

 :یت در حورت تردید در وروع الق   چه نوع استییابی است؟ ا  نوع شک دراستییاب بقاء  وج -۱۱۸

 مقتضی است( 7

 بقاء مستصحب است( ۲

 رافعیت موجود است( 8

 وجود رافع است( ۴
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 .است ………هرگا  دوول شی در مبی  قرناً مشیوک باشد  آش شیء داول در بی  نصواهد بود  این معهی ناشی ا  احل  -۱۱۹

 تاخر حادث( 7

 برائت (۲

 استصحاب( 8

 عدم( ۴

 .گویهد…………استصراج قکت اقیا  و تعمیم دادش آش را  -۱۱۱

 استقراء( 7

 تنقیح مناط( ۲

 قیاس اولویت( 8

 تقلید( ۴

 نتیسه تعارض احل استییاب با احل براست چه وواهد بود؟ -۱۱۱

 به لحاظ تعارض هر دو ساقط می شوند( 7

 برائت مقدم است( ۲

 استصحاب مقدم است( ۳

 .حتی المقدور به هردو عمل می شود( ۴

 .گویهد   …………داللت ارتضاء و تهبیه و اشار  را  -۱۱۲

 مفهوم صریح( 7

 منطوق صریح( ۲

 مفهوم غیرصریح( 8

 منطوق غیرصحیح( ۴

 مقدمه واجب به کدا  دلیل واجب است؟ -۱۱۳
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 اذن شی اذن در لوازم آن است( 7

 به حکم عقل( ۲

 دیگر وجوبی در کار نیستاگر مقدمه واجب نباشد ( 8

 .وجوب امری،عین وجوب مقدمات و اجزای آن واجب است( ۴

 .است   ……………با گشت احول لرظیه به  -۱۱۴

 اصالت صحت( 7

 اصالت ظهور( ۲

 اصالت االطالق( 8

 اصالت عدم( ۴

 .باشد شد  ذکر جمکه در آش موضوع و شود می نهمید  کق  ا   ………قبارت ا  معهایی است که  ..……… -۱۱۵

 منطوق، مستقیماً( ۱

 مفهوم موافق، صریحاً( ۲

 مفهوم مخالف، صریحاً( 8

 مفهوم، صریحاً( ۴

 کدا  گدیهه نادرست است؟ -۱۱۶

 اگر غایت داخل در مغیا باشد، حکم آن با حکم قضیه موافق است( 7

 اگر غایت داخل در مغیا دانسته نشود، حکم آن مسکوت است( ۲

 دانسته شود، مدلل منطوقی است اگر غایت داخل در مغیا( 8

 در مفهوم مخالف، حکم مفهوم با حکم منطوق مخالف است( ۴

 :ندارد” مرهو ”کدا  یک ا  مواد رانونی  یر  -۱۱۷

 ( قانون مدنی 1۲۷ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع ندارد) ماده ( 7
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 ( انون مدنیق ۹۶وقف برمعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود) ماده ( ۲

 ( قانون مدنی ۲۴۴هر معامله که واقع شود محمول بر صحت است) ماده( ۳

 ( قانون مدنی 8۹7اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است) ماده ( ۴

 گویهد …آید   مقدمه ای را که به تههایی برای ایساد ذی المقدمه کانی نیست  اما اگر نباشد آش به وجود نمی -۱۱۸

 سبب( 7

 مقتضی( ۲

 شرط( ۳

 معد( ۴

 .است التدا  و الدا  معهای به ………………شرط در  -۱۱۹

 اصول( 7

 ادبیات( ۲

 فقه( 8

 لغت( ۴

 .است  ………………ا  نظر احولی مهم ترین دلیل استهباط  -۱۲۱

 اجماع( 7

 سنت( ۲

 عقل( 8

 قرآن( ۴

 


