
 

 

 وکالت آزمون پاسخنامه و سواالت

 ۱۹۳۱ سال

 گزینه صحیح در پاسخها مشخص شده است 

MoshaveranTBZ.ir  



 ۹۳۱۹ سال وکالت آزمون پاسخنامه و سواالت

 ۹۱از  2صفحه 

MoshaveranTBZ.ir 

توکیل غیه  ا ه اسممت کا  ناا ا زوجا( وکالت  الدزل  ا حق « )ب»زوج( ضمم ع د ن احاو و  د  رچه ا از واج  ا ناا  ) «الف»آقای  – ۱

تواان پس از انذ  جوز از  ا گاه و ااچخاب اوع طالق نو  دا  طل ا ا اون.  د  منو  دضممماومت زوجا د گمممه  واهی انچیاد کننی زوجا     

 نصوص احوه اد ال وکالت  د طالق زوجا کنام دبادت صحیح است؟

 .اشد، شرط فوق قابل اعمال استتنها هنگامی که ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه ب (۹

 .چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دلیل عدم تمکین زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست (۲

 .در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست (۳

 شود و زوجه وکیل بالعزل زوجنتیجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضایت زوجه، این شرط محقق میبا عنایت به این که شرط فوق نوعی شرط  (۴

 .تواند برای طالق به دادگاه مراجعه کنددر طالق خواهد شد و می

ا ا ذول قهاد ا  توسط  د  نااه  عا الت ا الک تنظی  شنه و  ا ا ضای  وجه و  گچاجه دسینه استی  ۱۷۳۱ای  د سمال  قهاد ا  اجاده – ۲

  و افه شادن گواد  اشنه است. قهاد ا  وا  شنه از لحاظ ح وق   ا وضعیچ   اد ؟

 .غیر قابل استناد است (۹

 .خواهد بود ۹۳۳۱تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال  (۲

 .در محاکم پذیرفته نخواهد شد (۳

  .دنی استصحیح و تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی م (۴

 دنی ا ا اااشمچه  ز ود  د  ست ز   اان.  ه   د  ودا  اا ز ی وک حل ا اااشمچه  ا ز  دنوا    ز  و  ه ی  ا وحنواه اا ز  شمنه  – ۷

نود .  د نصمموص ا حا   طالبا قی ت اااشممچه از سمموی وداک  ه  کنام  شممو .  چعاقآ آ   ه ا ه روت  ه  اا ز ی  ا د    تلف   

 است؟دبادت صحیح 

 .وراث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند داشت (۹

 .تنها در صورتی که تلف آن در نتیجه حوادث قهری باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت را ندارند (۲

  .در هیچ صورت وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را ندارند (۳

 .مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند داشتچنانچه تلف انگشتر به دلیل تقصیر زن بوده باشد، وراث  (۴

 نیاد شهط  خچص کنام  سچا از د و  است؟ – ۴

 .در تمام عقود، غیر از عقود جایز، امکان درج خیار شرط وجود دارد (۹

 .خیار شرط جزو قواعد عمومی معامالت است و در تمام عقود راه دارد (۲
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 .ین عقود امکان درج خیار شرط وجود داردخیار شرط مختص عقود الزم است و در تمام ا (۳

  .ای از عقود الزم، امکان درج خیار شرط وجود دارددر تمام عقود، غیر از عقود جایز و پاره (۴

  الک و  عیاد تشخیص د ن  یع و  عاوضا  یگت؟ – ۵

 .بر خالف بیع، در معاوضه برابری ارزش دو عوض الزم است (۹

  .معاوضه، قصد مشترک طرفین است مالک و معیار تشخیص بیع از (۲

 .بیع مبادله کاال با پول است، ولی معاوضه مبادله کاال با کاال است (۳

 .در بیع مبیع باید عین باشد، اما در معاوضه هر دو عوض باید عین باشد (۴

 غازه  لح  نو  دا  د ددع کنن و  های تضممم یع  ازپه انت وامی ت ا   شممم   اا  از  ااک  بلغ  وام  دوارت   « الف»شمممخص  – ۶

 دنی  د نصمموص قهاد    «الف» ااک پس از قبض  ود  ددع  جن اً آ  دا  های اسممچفا ه  د انچیاد شممخص  . دنقهاد    ( هتهع( ااک

  د دیع  هدواا کنام دبادت صحیح است؟ (دادع(تصهرات شخص الف

  .انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق مرتهن است (۱

 .است (مرتهن(تصرف مادی راهن در مال مرهون منافی حق بانکهرگونه  (۲

 .است (بانک(تنها تصرفات ناقل ملکیت منافی حق مرتهن (۳

 .است، انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق مرتهن نیست (مرتهن(با عنایت به این که تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانک (۴

ش  کاااادی از غیه  حل نطز دالئ  دادن او  و دااننگ   نصوب شنه  د سواده دوی شچا ا  و  ا ک ال سهل ا وجو  اطالع ا« الف»آقای  – ۳

اا ا شخص  الث  اد ی کا  د آ   گیه  د حال دااننگ   ا نو دوی سوادی است و  ی ا« ب»کنن. آقای شمنه  خصموص دا ها  دبود     

گواا ت صمیهی  هتحآ شمنه  اشمن و حچ  قا د  ا جلوگیهی از تصما ش  اشن  ا آقای     یچ ا دداوت کا ل قواایع و   هدات و  نو  اوع کا د

شمو .  د اوع حا  ا  ا شمخص  گموول په انت نگادات  نا  واد  شنه  ا     صمنوم    « الف»کنن و  د اچیجا آقای  هنود    « الف»

 است؟« الف»آقای 

  .است« الف»مکلف به جبران خسارت آقای نامه گر مسوولیت در حدود تعهدات موضوع بیمهبیمه (۱

 است و مابقی با توجه به ماده« الف»گر مسوولیت تنها مکلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقای ، بیمه«الف»با توجه به تقصیر آقای  (۲

 .قانون مجازات اسالمی به دلیل تقصیر خود وی قابل جبران نیست ۲۱۳

 .موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هیچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نیست« الف»یر آقای با توجه به تقص (۳

 گر وی نیز در این زمینه تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد و خساراتمرتکب هیچ تقصیری نشده است، در نتیجه بیمه« ب»با عنایت به این که آقای  (۴

 .جبران خواهد شد (در حدود تعهدات آن صندوق(۹۳۳۱های بدنی موضوع قانون بیمه اجباری سال تامین خسارتاز محل صندوق « الف»بدنی آقای 
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سالی ده  اه  ۱۱کنن کا  ا  نت کنن و  د   ا لی  ها د وی تعهن   صلح    (آقای ب( نزل  گمحوا  نو  دا  ا  ها د  « الف»ناا   – ۸

تواان  بلغ  ود  تعهن دا  ا  ا  لیل ادگممماد ا  « ب»سمممال  عنی آقای  ۵په انت کنن. « الف» بلغ  و  یلیو  تو ا   ا دنوا  اف ا  ا ناا  

 کنن؟ په از ی  د اوع صودت د ن صلح  ا وضعیچ  پینا   « ب»ناا  

 .شودعقد صلح منفسخ می (۹

 .تاثیری در عقد مصلح ندارد« ب»اعسار آقای  (۲

 .عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ است (۳

  .تاثیری در عقد صلح ندارد، مگر این که شرط خیار شده باشد که در این صورت عقد صلح قابل فسخ است« ب»اعسار آقای  (۴

 آود   یگت؟آ  شخص  حق ااچفاع از  ال  دا  ا  ست    تفاوت د ن اجاده  ا د نی کا  ا  وجآ – ۱

 .عقد اجاره الزم است، ولی عقدی که بر اساس آن حق انتفاع ایجاد شده جایز است (۹

ه تواند مال موضوع حق انتفاع را بتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمیمستتاجر اصوال  طبق قانون مدنی می  (۲

  .دیگری اجاره دهد

 .تواند حق انتفاع را به دیگری منتقل نمایدتواند عین مستاجره را به دیگری واگذار کند، اما در حق انتفاع، منتفع نمیدر اجاره، مستاجر اصوالً می (۳

 مالک به غیر موجب از بین رفتن حق انتفاعشود، ولی در حق انتفاع انتقال عین از طرف انتقال عین مستاجره از طرف مالک موجب بطالن اجاره نمی (۴

 .شود، مگر این که حق انتفاع مدت نداشته باشدمی

 کنام دبادت صحیح است؟ – ۱۱

  .مضطر مسوولیت مدنی دارد (۱

 .اند، زوج و زوجه از لحاظ شرایط ارث بردن برابر شده۹۳۳۱قانون مدنی در سال  ۱۴۱بعد از اصالح ماده  (۲

 .ورثه منوط به تنفیذ سایر وراث است وصیت برای یکی از (۳

 ، مگردر حقوق ایران در حقوق تجارت مسوولیت اصوالً تضامنی است، مگر این که خالف آن شرط شود، اما در حقوق مدنی مسوولیت تضامنی وجود ندراد (۴

 .این که در ضمن قرارداد شرط شده باشد

 صحیح ایگت؟ د نصوص  گوولیت  نا  کو ک غیه   یز کنام دبادت  – ۱۱

 .کودک غیر ممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسوولیت مدنی دارد (۹

چنانچه خستارات ناشتی از فعل کودک غیرممیز منحصترا  به دلیل تقصتیر سرپرست کودک در نگهداری او باشد، خود کودک در هیچ فرضی      (۲

 تکلیفی به
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  .پرداخت خسارت ندارد

 .کند تا میزان دیه مسوولیت مدنی نداردبدنی که به دیگران وارد می کودک غیرممیز در قبال خسارات (۳

 نچنانچه خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او وارد شده باشد و سرپرست به دلیل عدم تمک (۴

 .شودابقی خسارت از اموال خود کودک پرداخت میمالی توانایی پرداخت بخشی از خسارات زیان دیده را نداشته باشد، م

سمال سع  اد ی طبق   هدات  ذدآ نو    د ز ینا ا ود  ال  و غیه  ال  دشین   ۱۳کا وک اوهاا  غیهشمیعا اسمت و   « الف»ناا   – ۱۲

 تواان آپادت اا  دا کا  د  الحیت  اد   فهوشن؟شو . آوا اا به ه    حگوب   

 .عام قانون مدنی استموضوع تابع مقررات  (۹

 .شوداز دادگاه حکم رشد بگیرد معامله آپارتمان صحیح است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب می« الف»چنانچه خانم  (۲

 انجام معامله طبق مقررات مذهب خود برای معامله کردن رشید شناخته شود، «الف»با توجه به این که اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم  (۳

 .شودتوسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می

  .صحیح است ۲و  ۱موارد  (۴

دا  های په انت  ند  تحت رشاد قهاد  (شخص الف(ی  ندحاد(شخص ب( ندحاد اسمت. طلبحاد « ب» بلغ   ا شمخص  « الف»شمخص   – ۱۷

حاضه شو   د   ا ل طلبحاد  چعهن  ا په انت  ند   ندحاد گه  ی  د اوع صودت دضاوت « ج» ا ه اسمت.  د اوع قضمیای  ناا ا شمخص    

 ضهودی است؟ (وا اشخاص ( ا شخص 

  .ضروری است (شخص ب(رضایت طلبکار (۱

 .الزم نیست (شخص ب(و طلبکار (شخص الف(رضایت هیچ کدام از بدهکار (۲

 .ضروری است (شخص الف(رضایت بدهکار (۳

 .ضروری است (شخص ب(و هم رضایت طلبکار (شخص الف(هم رضایت بدهکار (۴

 قچل  ودک توسط وادکی  د کنام  ود  جزو  وااع ادک است؟ – ۱۴

 قتل عمدی فرزند توسط پدر (۹

 .بردز وی ارث میسقط عمدی و غیر قانونی حملی که مرتکب جرم ا (۲

 .قتل عمدی مورث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان (۳

  .هر سه مورد صحیح است (۴

  وجبات  چعن ی کا شخص   حع است  ا جهت ت ام آ   وجبات ادک  به ی کنام است؟ – ۱۵
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 جمع شدن دو موجب نسبی (۹

 جمع شدن دو موجب سببی (۲

 جمع شدن دو موجب سببی و نسبی (۳

  .صحیح است ۳و  ۱موارد  (۴

 دن تا د ا  وکالت   « ج» نن دوز  عن  ا شخص  . دن تا ز یع  چعلق  ا او دا  فهوشمن وکالت   « ب» ا شمخص  « الف»شمخص   – ۱۶

 کنن؟ز یع دا وقف کننی  د اوع صودت وکالت او  ا وضعیچ  پینا   

  .شودمنفسخ می (۱

 .وکالت دوم تاثیری در وکالت اول ندارد (۲

 .وکالت دوم اعتبار ندارد (۳

 .هر کدام از دو وکیل زودتر اقدام به بیع یا وقف نماید عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت دیگری مطلع باشند (۴

تواان از   « الف»په انت که ه اسممتی آوا شممخص  «ب» یلیو  تو ا   ا شممخص  ۱۱ ا ت  انچع  د گهو ننی  بلغ « الف»شممخص  – ۱۳

 ی اسچه ا  اوع  بلغ دا  ن اون؟ ا گاه ت اضا

 .قانون مدنی دارد ۱۳۴نسبت به حکم ماده « ب»موضوع بستگی به علم یا جهل شخص  (۹

  .مکلف به استرداد آن است« ب»تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداخت شده را بنماید و شخص می« الف»شخص  (۲

 .قانون مدنی دارد ۱۳۴نسبت به حکم ماده « الف»موضوع بستگی به عمل یا جهل شخص  (۳

 .شودبا توجه به این که قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد این مبلغ پذیرفته نمی (۴

  ا دناوت  ا  وا  قااو   نا   د نصوص د ن دبای کنام  ود  صحیح است؟ – ۱۸

  .هبه دین صحیح است (۱

 .هبه در مواردی ایفاع است (۲

 .هبه منفعت باطل است (۳

 .تواند از هبه رجوع کنددر هبه زوج به زوجه، واهب نمی (۴

 واقع اشنه  اشنی  ا حح    اد ؟ ۱۷۱۱ صوب  (۲۲۱تا  ۲۳۶ وا  (وصیچ  کا طبق   هدات رصل شش  قااو  ا ود حگب  – ۱۱

 .است از درجه اعتبار ساقط (۹

  .نسبت به سهم وراثی که به صحت آن اقرار نمایند، نافذ است و نسبت به سایرین فاقد اعتبار است (۲
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 .تنها هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند (۳

 .اقرار نمایند چنانچه وصیت عهدی باشد نافذ است، در غیر این صورت هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن (۴

شممو ی  د اوع رهوشممنی وک دوز پس از  عا لا و تگمملی   بیعی گاو  د  سممت نهوناد تلف   شممخصمم  وک داو گاو دا  ا  واهی    – ۲۱

 صودت نگادات ااش  از تلف گاو دا  ا کگ   اون  چح ل شو ؟

 .خسارات ناشی از تلف بر عهده خریدار است (۹

  .فروشنده استخسارات ناشی از تلف بر عهده  (۲

 .تواند معامله را فسخ کند، در غیر این صورت تلف بر عهده اوستخریدار می (۳

 .گیردتنها اگر مبیع بر اثر تعدی و تفریط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار می (۴

 آیین دادرسی مدنی

 .……… است  شخصات اگه نواانگا   دوا  حصود و  ی  از س  افه  اشننی نوادا   حلف – ۲۱

  .ی خواندگان را در دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابالغ شودهمه (۱

 .شودی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابالغ و مراتب یک نوبت آگهی میهمه (۲

 .شودی کثیراالنتشار آگهی میدادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامهی خواندگان را در همه (۳

 .شودی کثیراالنتشار آگهی میخوانده یا خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه (۴

  حهز ایگممت  اونی اخگممچیع  ناا ا  ا گاه تجنوناظهی  د دسممینگ  تجنوناظه تشممخیص  دن کا سمم ت  ا نواسممت  دننه  – ۲۲

………. 

  .رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین را صادر نماید (۱

 .رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند (۲

 .حقی نمایدرای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی (۳

 .ی نخستین اظهار رفع نقص نمایدپرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده (۴

 ناا ا حح   قطع  از  ا گاه صما د شمو  و شمخص  الب   ا آ  ادچهام ا اون و  ا تشخیص  ا گاهی جبها  نگادات ااش  از اجهای     – ۲۷

 :حح    نود اباشنی آاااه

 .شودله مکلف به جبران خسارت میما محکومشود احکم اجرا می (۹

 .نمایددادگاه دستور الزم را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر می (۲
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 .ی قضایی با آن موافقت نمایدنماید به شرط آن که رئیس حوزهدادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق می (۳

  .نمایدو با گرفتن تامین متناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میدادگاه، به درخواست شخص ثالث  (۴

ی  دوا ا اون و نواانه سممنن دا اصممیل اناان  د اوع صممودت   ی وجا آ  دلیا صمما د کنننه اقا ای  ک  های  طالبا ناا ا  ادانه – ۲۴

 ..……… نواانه

 .ی خواهان استاصالت سند به عهدهتواند ادعای جعل نماید و بار اثبات تنها می (۹

 .ی خواهان استتواند ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهدهمی (۲

 .ی خواهان استتواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات اصالت سند به عهدهتنهای می (۳

ی ی خوانده استتتو و یا اصتتالت ستتند را انکار نماید که بار اثبات اصتتالت به عهده نماید که بار اثبات جعلیت به عهدهتواند ادعای جعل می (۴

  .خواهان است

 .است. ……… دوای ا طال  سچود اجهای سنن دس    د صالحیت  – ۲۵

 هیئت نظارت استان (۹

 شورای عالی ثبت (۲

 دادگاه محل صدور دستور اجرا (۳

 محل اقامت متعهد سنددادگاه  (۴

 ناا ا شمخصم   لک نو  دا  های  نت  و سمال  ا ره اانادی شمههی اجاده  دن ا ا  گمچاجه پس از پاوا   نت اجادهی  ا  سچود       – ۲۶

 .ا اون  هاجعا. ………وزوه کشودی از تخلیا  لک نو  ادی ا اونی  الکی  های تخلیا  لک  اون  ا 

 دیوان عدالت اداری (۹

 اختالف محل اقامت خواندهشورای حل  (۲

 دادگاه عمومی محل وقوع ملک (۳

 شورای حل اختالف مستقر در دیوان عدالت اداری (۴

گه  . حح   ححو یت  د شو  و  ححوم   شو  و شخص   ا دنوا   الث واد   دوا   ی ا بات اگمآ اقا ا     دواو   ا نواسمچا  – ۲۳

 .ا اون. ………تواان اگبت  ا اوع حح  ال ادنه شخص  الث   شو ی  د اوع صودت وا دل  ا گاه تجنوناظه اسچا  اسچواد   

 تنها فرجام خواهی (۹

 ی دادرسیو اعاده فرجام خواهی (۲
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 ی دادرسیتنها اعاده (۳

 اعتراض ثالث و فرجام خواهی (۴

  اون  ا گاه ان اون (تو وع(توزوع اگه و. ……… ناا ا صممنود قهاد کادشممناسمم   ا  دنواسممت نوادا   اشممن  سممچ ز  کادشممناو  – ۲۸

 .ا اون. ………

 صادر دادرسی توقیف قرار –ی خواهان به عهده (۹

 خارج دالیل عداد از را کارشناسی –ی خواهان به عهده (۲

 صادر دادخواست ابطال قرار –ی خواهان به عهده (۳

 صادر دادرسی توقیف قرار –ی طرفین بالسویه به عهده (۴

ی  ا دسم   دنواسمت تا یع نواسمچا ا اون و نواانه  د د یع جلگا اگبت  ا  گچنن  دوا ا دای     ناا ا نوادا   د اولیع جلگما  – ۲۱

 نواسممچا تا آ  ز ا  تا یع قهاد اجهای و. ………جعل ا اون صممنود قهاد تا یع نواسممچای پی  از دوشممع شممن  جعلیت وا اصممالت سممنن  

………. 

  .است مجاز –مجاز  (۱

 .است ممنوع –مجاز  (۲

 .است مجاز –ممنوع  (۳

 .رددا دادگاه نظر به بستگی –مجاز  (۴

 .حذش و ا هه سوال  یع ساوه پهس  دا ت گی  شن – ۷۱

نوادا  تا ین  دا کا  ا گاه تعییع ا و ه  د  هلت   هد اندن  ا گاهی  ا  دنواسمممت « اوها  تما یع  دوای واد  » نماا ما  د پ     – ۷۱

 ........ نواانهی  اون

 .قرار رد دادخواست صادر نماید که قطعی است (۹

 .تواند تنها قابل تجدیدنظر باشدقرار رد دادخواست صادر نماید که می (۲

 .تواند تنها قابل تجدیدنظر باشدحکم بر بطالن دعوا صادر نماید که می (۳

  .ثالث باشدتواند قابل تجدیدنظر و اعتراض قرار رد دادخواست صادر نماید که می (۴

ی  ا دسمم  حاضممه اشممو  و دوحا اندن و وکیل ایز   ناا ا  دواو  غیه  ال   د  ا گاه د و    طهو شممو  و نواانه  د جلگمما – ۷۲

 .………  عهر  ان اون و  ححوم شو  اوع حح  اگبت  ا نواانه
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 .در هر حال حضوری است (۹

 .باشدغیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابالغ قانونی شده  (۲

  .غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابالغ واقعی شده باشد (۳

 .غیابی است مگر اخطاریه و حکم به خوانده ابالغ واقعی شده باشد (۴

 ناا ا  وضموع  دوا دیع  عیع  اشمن و  د اجهای قهاد تا یع نواسچا توقیف شنه  اشن و حح   ا اسچه ا  آ  ایز صا د شنه  اشن    – ۷۷

 .………  گچبنیات  وع ( ش ول(ا  حول   ححوم و. ………نوادا  اگبت  ا اوع  الی  د  ها ه  گچااحادا  

 .باشدمی –حق تقدم دارد  (۹

 .باشدمی –حق تقدم ندارد  (۲

 .باشدنمی –حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد  (۳

  .باشدنمی –حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد  (۴

 ناا ا از اوع دای ا اونی شممو  و  ا گاه د و  ی  ا دلت دنم توجا  دوا  ا نواانهی حح   ه  طال   دوا صمما د    دواو  اقا ا    – ۷۴

 .……… تجنوناظهنواد  شو ی  ا گاه تجنوناظه  اون دای دا

 .قرار تلقی و آن را فسخ نماید (۹

 .در هر حال فسخ و خود رسیدگی نماید (۲

 .قرار تلقی رای را استوار نماید (۳

  .قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید (۴

 .……… نصوص   اشن و  د اشاا  تعییع شنه  د  ا نواست شنانچا اشو  ناا ا نواانه  دوا شهکت  – ۷۵

 .ی رسمی آگهی شودمفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه (۹

 .شودی رسمی منتشر میمفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه (۲

 .دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابالغ شود (۳

  .ها معرفی شده ابالغ شودی ثبت شرکتمحلی که به ادارهدادخواست باید به آخرین  (۴

 ناا ا  د جهوا  دسمینگ   ا  دواو  کا  د  ا گاه د و   اقا ا شنه  ا  وجآ قااو   عنیی  هجع  واهی ذاتاً صالح شو   ا گاه   – ۷۶

 د و    اون

 .در هر حال به رسیدگی ادامه دهد (۹
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 .ترتیب دیگری مقرر شده باشدبه رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون  (۲

 .در هر حال قرار عدم صالحیت صادر نماید (۳

  .قرار عدم صالحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد (۴

ی وحصن تع گننم  اشن کا وحصن  یلیو  دوال ت وو  شنه  اشن و  ا  وجآ قهاد ا ی کا  د که ااشاه ی  دوا  طالبا ناا ا نواسچا – ۷۳

 .ا اون اقا ا. ………تواان  دوا دا تنها  د  ا گاه د و    نع ن شنه  اون  د تهها  تحوول شو ی نوادا    

 کرمانشاه یا تهران (۹

 قامت خواندهکرمانشاه یا محل ا (۲

 تهران یا محل اقامت خوانده (۳

 کرمانشاه، تهران یا محل اقامت خوانده (۴

آاحا  د  نزل  گحوا  تصهش که ه  ناا ا  الک  اغ   د تصمهرات  الک  نزل  گمحوا   جاود انالل جزو  اوجا  ا و ه  اشمن       – ۷۸

 .………استی  .………  اشن د ل  الک  اغ

 .سند مالکیت داشته باشد نزل مسکونیم مگر –مزاحمت  (۹

  .باشد نداشته مالکیت سند مسکونی منزل اگر حتی –مزاحمت  (۲

 . – در هر حال ممانعت از حق (۳

 .باشد داشته مالکیت سند مسکونی منزل اگر حتی –ممانعت از حق  (۴

 .……… لث اصل  ا جلآ  دوای  د و است. ……… دنواست صنود  سچود  وقت  د  دوای  چ ا ل  – ۷۱

 مجاز –مجاز  (۱

 مجاز –ممنوع  (۲

 ممنوع –مجاز  (۳

 ممنوع –ممنوع  (۴

ااچخاب ا اونن کا  ا طود  طلق از ( اودی( ناا ا طهریع قهاد ا   های دسممینگ   ا انچالش احچ ال  شممخص  عین  دا  ا  ا دسمم    – ۴۱

 .………   نوع استی  د صودت  هوز انچالش ااش  از قهاد ا   یع طهریعی  دوا ( اودی( ا دس 

 .در صالحیت داور است (۹

 .در صالحیت داور است به شرط آن که به صالحیت داور ایراد نشود (۲
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  .در صالحیت دادگاه است (۳

 .در صالحیت دادگاه است به شرط آن که به صالحیت دادگاه ایراد نشود (۴

 حقوق تجارت

  عا لا طهش تعهنات اجهای  گمموول آ ه  ها ه  د. ………کاد  د  ها ه طهش  عا لا  گمموول اجهای تعهن آ ه الع لاصممودً حق – ۴۱

………. . 

 است –نیست اما  (۹

 است –است همچنانکه  (۲

  نیست –است اما  (۳

 نیست –نیست همچنانکه  (۴

 . ..……… ااچخاب اولیع  نوها  شهکت سها   – ۴۲

 پذیردمجمع عمومی موسس صورت میدر  (۹

 پذیردخاص لزوماً در مجمع عمومی موسس صورت می (۲

 خاص ممکن است در مجمع عمومی موسس صورت پذیرد   (۳

 ای قید و به امضاء کلیه سهامدارن برسدعام باید در صورتجلسه (۴

 :دبادت است ازالعا ه  د شهکت سها   ناصی اصاب جلگا  ج ع د و   دا ی  ا طود روق – ۴۷

  .حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند (۱

 .حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت (۲

 .حضور بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رای دارند (۳

 .نصف به عالوه یک سهامداران شرکت (۴

ب سو  و زوا  سال  ال  حگا و تهازاا ا  ا دسمینگ    های ی.………طبق   هدات رعل ی  ج ع د و   دا ی شمهکت سمها    اون    – ۴۴

 .قبل تشحیل شو 

 ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت ۴ظرف مدت  (۱

 ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت (۲

 ظرف مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت (۳
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 .ماه یا بیشتر از پایان سال مالی شرکت باشد ۳بینی شده که ممکن است در هر موقعی که در اساسنامه پیش (۴

 . دن تهتیآ   چاز سهام شهکتی. ………تواان شهکت سها   ناص    – ۴۵

 با تصویب کلیه سهامداران (۱

 با تصویب بیش از نصف سهامداران (۲

 فقط با تصویب مجمع عمومی (۳

 دارندگان بیش از نصف سهام با تصویب (۴

 .تاس  عچبه. ………تاجه ودشحگچا  ا دنوا   نوه دا ل وک شهکت سها   ناص ااچخاب شنه است.  د اوع حالتی تص ی ات وی  – ۴۶

 فقط در مقابل اشخاص ثالث (۹

 در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث (۲

 فقط در مقابل صاحبان سهام (۳

 همان شرکتفقط در مقابل هیات مدیره  (۴

 ه انتپ  گوول. ……… د صمودت  کا شمهکت سها   ودشحگت شو ی  نوهاا  کا ودشحگچا  شهکت  علول تخلف آاا  استی    – ۴۳

 .دگچنن شهکت  وو   اقی اانه

 منفرداً (۹

 منفرداً یا مشترکاً (۲

 متضامناً (۳

 منفردا  یا متضامنا  (۴

 . شو تبنول دام سها   شهکت  ا  ه وطی شهاوط ساوه دداوت و. ………تواان  ا تصووآ  ج ع د و   شهکت سها   ناص    – ۴۸

 العادهفوق (۱

 العادهالعاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوقفوق (۲

 العادهعادی به طور فوق (۳

 العاده که لزوماً با حضور تمام سهامداران تشکیل شودفوق (۴

 .………  اد  شهکت  د کا است. ………تعنا  آدای ده شهوکی   د شهکت  ا  گوولیت  حنو ی – ۴۱
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 .تواند خالف آن را مقرر کنداساسنامه نمی و –به تعداد سهمی  (۹

 .مقررکند را آن خالف تواندنمی اساسنامه و –به نسبت سهمی  (۲

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب اساسنامه در مگر –به تعداد سهامی  (۳

  .باشد شده مقرر دیگری ترتیب اساسنامه در مگر –به نسبت سهمی  (۴

 .است. ……… د طول تصفیا شهکت سها   ودشحگچای ا ل و ااچ ال سهام  – ۵۱

 مجاز (۱

 ممنوع اما صحیح (۲

 ممنوع و باطل (۳

 فقط بین خود سهامداران مجاز (۴

 ..………  د تصفیا ادا ی شهکت سها   دام – ۵۱

 .طلبکاران شرکت و سهامداران بر یکدیگر تقدمی ندارند (۹

 .فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت دارای حق تقدم هستند (۲

  .طلبکاران شرکت نسبت به سهامداران، دارای حق تقدم هستند (۳

 .طلبکاران شرکت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهم بر یکدیگر تقدمی ندارند (۴

ا اون.  د اوع صودت اگبت  ا  طالبات  کا اشخاص  نچ ل   « ب»الشهکا نو   د وک شهکت اگب  دا  ا شخص سه « الف»شخص  – ۵۲

 ..……… اانالشهکا از شهکت  اشچا الث قبل از ا ل و ااچ ال سه 

 .مسوولیتی ندارند« ب»و « الف» (۹

  .با سایر شرکا متناسبا  مسوول است« ب»فقط  (۲

 .با سایر شرکا متناسباً مسوول است« الف»فقط  (۳

 .الشرکه موضوع انتقال مسوول هستندمتضامناً به نسبت سهم« ب»و « الف» (۴

 .است. ………  نع  ادانه  ک دا از تو وع نگادات احچ ال   های صنود قهاد تا یع نواسچا  عاش ا و ه استی زوها  – ۵۷

 چک سندی رسمی (۹

 االجراالزمچک درحکم اسناد رسمی  (۲

 بدهکاری صادر کننده چک مسلم (۳
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 احتمال بدهکار بودن صادر کننده چک زیاد (۴

  د  ود  ا ه توقیف شن   وجو ی حگاب جادی وا  گچا  و   آ  دناام صنود کی کنام دبادت صحیح است؟ – ۵۴

 .شودموجب سلب عنوان چک از سند می (۹

  .گرددموجب سلب عنوان چک از سند نمی (۲

 .شودفقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند می (۳

 .گرددفقط توقیف شدن موجودی، موجب سلب عنوان چک از سند می (۴

ا اون. ظههاووگ    « ج»ایز آ  دا  د وجا شخص « ب»وا  ا حوالا که  او صا د ا و ه و « ب» ح  دا  د وجا شخص « الف»شخص  – ۵۵

قا ل اسمچنا  است کا  « ج»و وقوع اشمچباه  د صمنود  ک  د صمودت   د  ها ه    « ب»   ه  ندحاد ابو    ا  بن «الف» د اوع صمودت اوها   

 .……… «ج»

 .از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد (۹

 .پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد (۲

  .هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است (۳

 .و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد« الف»وقوع اشتباه فقط به وسیله از  (۴

گه  .  د اوع صودت  ا لحاظ راصلا پنج  ادا  یا  پنج  اه پس از سمهدسمین وانواسمت      « الف»سمفچا صما ده از سموی شمهکت      – ۵۶

  صنود و ادائا

 .شوندالذمه نمیهیچ یک از مسوولین سفته بری (۹

 .شوندالذمه مینمایندگان شرکت صادرکننده بری فقط ظهرنویسان و (۲

  .شوندالذمه میفقط ظهرنویسان و ضامنین آنها بری (۳

 .شوندالذمه میظهرنویسان و ضامنین آنها و ضامنین صادرکننده بری (۴

  د  ود   هائت ذ ا شخص ح ی   ودشحگچای کنام دبادت صحیح است؟ – ۵۳

 .ذمه از مانده دیون استحکم اعاده اعتبار موجب برائت  (۹

 .ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست (۲

 .فقط حکم اعاده اعتبار حقی موجب برائت ذمه از مانده دیون است (۳

  .ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست (۴
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 کنام دبادت صحیح است ؟ – ۵۸

  .های تضامنی تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستندشرکت (۱

 .های تضامنی تاجر نیستند و از شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستندشرکت (۲

 .های تضامنی تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستندشرکت (۳

 .تضامنی که موضوع آنها تجاری است، مشمول مقررات ورشکستگی هستندهای های تضامنی، تاجر نیستند اما شرکتشرکت (۴

 .شو    حال ودشحگچا. ……… ا صنود حح  ودشحگچا   – ۵۱

 فقط دیون (۱

 فقط مطالبات تجارتی (۲

 مطالبات و دیون (۳

 مطالبات تجارتی و دیون (۴

  د  ود  تهتیآ ت گی  ا وال ودشحگچای کنام  ود  صحیح است ؟ – ۶۱

 های ورشکستگی و ممتازها، دوم غرماهزینه اول (۹

 های ورشکستگی، دوم ممتازها، سوم غرمااول هزینه (۲

 های ورشکستگیاول ممتازها، دوم غرما، سوم هزینه (۳

 های ورشکستگی، سوم غرمااول ممتازها، دوم هزینه (۴

 اصول استنباط حقوق اسالمی

کنام دبادت  د اده «   حع اسمت  ال  دا کا دنوز  وجو  اشنه است وصیت ا و . »گوون:   قااو   نا  کا  ۸۴۲ ا توجا  ا  ا ه  – ۶۱

 غلط است؟« وصیت  ا  ال  کا دنوز  وجو  اشنه» ا « ت لیک داواا   ال آوننه»قیاو 

 .العله نیستقیاس مزبور، قیاس منصوص (۹

 .باشدیچنین قیاسی، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایی بوده و درست نم (۲

 .در این قیاس، داللت تنبیه و ایماء، وجود ندارد (۳

  .با توجه به مجانی بودن وصیت و استفاده از وحدت مالک حکم مذکور، تملیک رایگان مال آینده هم درست است (۴
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 ادک ابه  »گذادی حح  قااوا  از اونحا قااو «  هان. عن از لعا ی ز  و شممموده از وحنواه ادک ا  »گوون: قااو   نا     ۸۸۲ ا ه  – ۶۲

. ………شمو  کا دلت اوع حح ی لعا  اسمت. اوع ا ه  صممناق   دا  د اوع  ا ه  ا  وضموع لعا  د ط  ا ه اسممت. ره ینه    « ز  و شموده 

 . اشن  

 اقتضاءداللت  (۹

 داللت اشاره (۲

 منطوق صریح (۳

 داللت تنبه و ایماء (۴

 نظود از »دا شمهط تح ق الچزام  ا تا وا نگمادت قهاد  ا ه اسمت. اگه  د پاسم   ا اوع سوال کا:     « ت حّع  نوو »ق.آ. .م  ۵۲۲ ا ه  – ۶۷

ی اوع  ا د ا« ت حع»شممو : قااوااذاد  ا آود   وا ه گفچا « شممو ؟ت حع  ال  سممت وا ت حع  ا ی و  عنوی  واه دا ایز شمما ل   « ت حع»

  واد  توجا  اشچای کنام  ود  صا ق نوادن  و ؟

 عموم (۹

 تقیید (۲

 اطالق (۳

 عموم مستفاد از اطالق (۴

ا شممو  اگه  قااو   جازات اسممال  ی توارق  ه  دوارت  بلغ  زائن  ه  بلغ په انچ ی د ا  حگمموب و جهم شممنانچا    ۵۱۵ ها ه  ا ه  – ۶۴

 هاپه انچع  وع  د  ودن   هد  د اچیجا ت صیه  ندحاد و از  اب تگبیآی ضهدی  ه طلبحاد واد  شنه و اوع  بلغ دا کا  شادالیا از  اب تانی

 .است. ………ای از اناای ی اوع  وضوع ا واا« د ا»و «  ازا   ه  ند »کنن  صناق و  انذ   تا وا از  نو

 خروج تخصیصی یا حکمی (۹

 خروج تخصصی نه موضوعی (۲

 خروج تخصصی یا موضوعی (۳

 خروج تخصیصی یا موضوعی (۴

ه اوع  ا « شو .دهگاه  عن از ت گمی   علوم شمو  کا قگ ت  ا غلط واقع شنه استی ت گی   اطل     »قااو   نا :  ۶۱۱ ها ه  ا ه  – ۶۵

 .است. ……… یاااه 

 واجب اصلی (۹
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 واجب تخییری (۲

 حکم وضعی (۳

 حکم تکلیفی (۴

.  ا واحن  بچ   حل  ………ارهاز ا الک  شمماع کا جهوا   بچ  آاها نات ا وارچا » ها ه  ا ه اول قااو  ارهاز و رهو  ا الک  شمماع:  – ۶۶

قااو  ا ود حگممب   د ده جا کا  یا  شممهکاای غاوآ وا  حجودی  ۷۱۷ طا ق  ا ه « نوادن  و  کا  لک  ذکود  د حوزه آ  واقع اسممت.

ق.ا.و و حح   ا ه اول قااو  ارهاز و رهو  ا الک از جهت ت گی   ۷۱۷اه ااجام پذوه . داجع  ا اگمبت  یع  ا ه   اشمن ت گمی   اون  د  ا گ  

 ا الک  ش ول اوع قااو ی کنام دبادت غلط است؟

 .خاص و مخصص آن است (۹

 .خاص است ولی ناسخ آن نیست (۲

 .قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قابل اعمال است (۳

  .قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح قابل اعمال نیست (۴

جعالا دبادت اسممت از الچزام شممخصمم   ا ا اا اجهت  علوم  د   ا ل د ل  اد  از اونحا طهش » اد : قااو   نا    هد    ۵۶۱ ا ه  – ۶۳

اگه کگ   د اجهای اوع  ا هی  های وارچع اتو بیل گ شنه نو   ا تعییع اجهتی ادال  د و   کننی  وضوع  صناق «  عیع  اشمن وا غیه عیع. 

 .است. ………دام 

 بدلی (۱

 مجموعی (۲

 افرادی (۳

 استغراقی (۴

 لفت کا آون ه   «…تواان  ا   اا دیع  ودو ا از دبا دجوع کنن عن از قبض ایز وادآ   »گوون: قااو   نا  کا    ۸۱۷از  ا ه  – ۶۸

 .است. ……… ه . اوع حح   صناق دجوع دا از  یع    حق  ودو ای دیع

 مفهوم موافق (۹

 منطوق صریح (۲

 مفهوم مخالف (۳

 منطوق غیرصریح (۴
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 .است. ………حح  اوع  ا هی  صناق « وصیت  ه  و قگ  است: ت لیح  و دهنی»قااو   نا :  ۸۲۵ ها ه  ا ه  – ۶۱

 نص (۱

 مووّل (۲

 ظاهر (۳

 متشابه (۴

کنام دبادت « ا و ه حفظ کنن.ا یع  اون  ال و وعا دا  ا طودی کا  الک   هد »قااو   نا  کا  یا   اشمممچا:  ۶۱۲ ا توجا  ا  ا ه  – ۳۱

 غلط است؟

اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختالف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات عدم انجام با مالک است، چون  (۱

 او به عنوان

  .مدعی باید دلیل بیاورد

 است، چون اوست که به (متعهد(اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امیناگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختالف شود که آن  (۲

 .عنوان مدعی باید دلیل بیاورد

 است، چون اوست که بر (متعهد(اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختالف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امین (۳

 .کندعدم، ادعا میخالف اصل 

بر عهده  اثبات تعدی امین (یعنی خودداری از انجام کار معین باشد(اگر اقدام مشخخصخی که به عنوان تعهد به نتیجه بر دوش امین نهاده شخده است جنبه منفی داشته باشد    (۴

 .مالک است، زیرا ادعای مالک با اصل عدم، تعارض دارد و باید اثبات شود

قااو   بت اسمنا  و ا الکی ا ل و ااچ ال ا الک  بت شمنه  اون  ا  وجآ سمنن دس    اشن. اگه شخص   ا وکالت از     ۲۲ طا ق  ا ه  – ۳۱

 الک  خوادن  ا ا ل و ااچ ال  نیع  لح   په از ی وکالت وکیل د   اون  ا سممنن دسمم    اشممن اا دا یی  د دا طا  ا اسممچنباط اوع حح  کنام 

 دبادت صحیح است؟

  .ی مبنای آن سند مالزمه داردهای تنظیم سند انتقال با رسمی بودن وکالتنامهمصداق مقدمه واجب است و رسیدن به هدفاین حکم،  (۱

 .استنباط این حکم بر اساس داللت مطابقی ماده مزبور است، چون دادن وکالت، جدای از تنظیم سند انتقال بوده و ارتباطی بدان ندارد (۲

 .اساس داللت مطابقی ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل استاستنباط این حکم بر  (۳

 .ندارداستنباط این حکم بر اساس داللت التزامی است چون دادن وکالت، جدای از تنظیم و امضای سند انتقال به وسیله وکیل بوده و ارتباطی بدان  (۴

ت ام ا ودی کا وکیل قبل از دسمممین  نبه دزل  ا او  د حنو  وکالت نو  » اد : قااو   نا  کا   هد    ۶۸۱ ما توجما  ما  ا ه     – ۳۲

  اشنی  دست است؟نبه   کنام دبادت  د  اده افوذ اد ال وکیل  عزول  کا از دزل نو    «  ن اون اگبت  ا  وکل اارذ است
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 .حکمی غیر استثنایی و مصداق احکام اولیه است (۹

  .شودحکمی استثنایی و مصداق احکام ثانوی ست که در نتیجه اعمال قاعده الضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می (۲

 .حکمی غیراستثنایی و مصداق احکام ثانوی است (۳

 .شودحکمی استثنایی و مصداق احکام اولیه است که در نتیجه اعمال قاعده الضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می (۴

 «…وکیل  د  حاک ای وکیل  د قبض حق ایگممت  اه اونحا قهائع  دلت  ه آ  ا اون»گوون: قااو   نا  کا    ۶۶۴ ا توجا  ا  ا ه  – ۳۷

 است؟ صحیح دبادت کنام

 .نیابت داشتن، مصداق سلطه و والیت وکیل بر موکل نبوده و مغایرتی با اصل عدم والیت ندارد (۹

  .وکیل در محاکمه، مصداق اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت استوکالت نداشتن در قبض برای  (۲

 .طه و والیت استاصل عدم سل وکالت نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه، ارتباطی به اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت نداشته بلکه مستند به (۳

 .صحیح است ۲و  ۹موارد  (۴

 ا گاه کیفهی اسممچا   د دسممینگ   ا جهاو   طبودات  و  …»دای د و   و اا البی قااو  تشممحیل  ا گاه ۲۱ ا ه  ۱ ها ه تبصممهه  – ۳۴

 . .………  چع اوع  ا ه« سیاس   ا حضود دیات  نصفا تشحیل نوادن شن.

 .جمله خبری و فاقد معنای امر است (۹

 .وب استامر با ماده و مفید معنای وج (۲

 .جمله انشایی و ظاهر در جواز است (۳

  .خبر در مقام انشاء و آکد در افاده معنای امر است (۴

اگه ضمم ع  عا لا وا قهاد ا ی طهریع  عا لا وا وح  از آاها  های اجهای تعهنات حاصمملا از آ   عا لای  حل  »ق.م:  ۱۱۱۱ ها ه  ا ه  – ۳۵

که ه  اشمن اگبت  ا  داوی داجعا  ا آ   عا لا د ا   حل  کا ااچخاب شنه است اقا چااه او  حگوب  غیه از اقا چااه ح ی   نو  ااچخاب 

تواانن  حل  دا  های ا الغ اوداق انطادوا و ضمم او  آ   د ق.آ. .م ده وک از اصممحاب  دوا وا وکالی آاا     ۳۸و  ها ه  ا ه « نوادن شممن.

 .است .……… ق.م  صناق ۱۱۱۱ق.آ. .م اگبت  ا  ا ه  ۳۸ ا ه « رچه  ا گاه ادالم کننن.شههی کا   ه  ا گاه استی ااچخاب ا و ه  ا  

 وارد (۹

 حاکم (۲

 مخصّص (۳

  (به کسر یاء(مقیّد (۴
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حح   ا گاه  د  ود  تعنول اجاده  هاا ا اکع تجادی  ش ول آ  قااو   ۱۷۵۶قااو  دوا ط  وجه و  گمچاجه  صموب    ۴ طا ق  ا ه  – ۳۶

 اشن. کلیا اححام صا ده  د  داوی غیه ال ی قا ل  دنواست تجنوناظه    ۱۷۳۱ق.آ. .م  صو ا  ۷۷۱ ا ه  «ب» ها ه  نن قطع  سمت و  

  د نصوص اگبت  یع  و  ا ه  ز ود کنام دبادت صحیح است؟

باشد، حکم ماده قانون موجر و مستتاجر، خاص سابق است و چون عام الحق ناسخ خاص سابق نمی  ۴قوآودوم، عام الحق و ماده  ۳۳۱ماده  (۱

 همچنان ۴

  .شودمعتبر شمرده می

 همچنان ۴دهد، حکم ماده قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص الحق، عام سابق را تخصیص می ۴ق.آ.د.م خاص الحق و ماده  ۳۳۹ماده  (۲

 .باشدنمیمعتبر 

 .باشددیگر معتبر نمی ۴کند، حکم ماده قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص الحق، عام سابق را نسخ می ۴ق.آ.د.م. خاص الحق و ماده  ۳۳۹ماده  (۳

کند، ی خود نسخ میبق، عام الحق را در محدودهقانون موجر و مسختاجر، خاص سخابق اسخت و چون مطابق نظر مشخهور خاص سا     ۴ق.آ.د.م. عام الحق و ماده  ۳۳۹ماده  (۴

 .همچنان معتبر است ۴حکم ماده 

 ها ه  و «…اصمل  هائت اسمت.  نا هاوع اگه کگم   ند  حق وا  ون   ه  واهی  اشن  اون آ  دا ا بات کنن   »ق.آ. .م.:  ۱۱۳ ها ه  ا ه  – ۳۳

  د اده اوع  و  ا هی کنام دبادت صحیح است؟ «. شو  ا شک  د حیات حیع ود تی حح  ودا ت ا  » .ق.م ۸۳۶  ا ه

 .ای خارجی استای حقوقی و در ماده دومی پدیدههر دو ماده مصداق استصحاب وجودی ولی موضوع مورد استصحاب در ماده اولی، پدیده (۹

 استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب ای حقوقی است و ماده دومی، مصداقماده اولی مصداق استصحاب وجودی و موضوع مورد استصحاب، پدیده (۲

 .ای خارجی استپدیده

 ماده اولی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب وجودی و موضوع مورد (۳

 .ای حقوقی استاستصحاب، پدیده

استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع ماده اولی، مصتداق استصحاب عدمی و موضوع مورد   (۴

 مورد استصحاب،

  .ای خارجی استپدیده

م ت لیک دیع  ا دو» دلت کل ا  یع  ه «  یع دبادت اسممت از ت لیک دیع  ا دوم  علوم.»گوون: قااو   نا  کا    ۷۷۸ د  ا ه  – ۳۸

  صناق کنام اوع  دلت است؟«  علوم

 التزام (۹

 مطابقه (۲
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 تضّمن (۳

 اقتضا (۴

حح  قا ل  دنواست «  د  داوی  ال  کا نواسچا وا ادز  آ  از سا  یلیو  دوال  چجاوز  اشن»ق.آ. .م.  ۷۷۱ ا ه « الف» طا ق  نن  – ۳۱

 است؟ ای پی  آ نه ا شبها ای  ال  است وا غیه  ال ی اشن. اگه انچالش  د اوع  اشن کا  بالً  دوای ودشحگچا  نواسچاتجنوناظه   

 مفهومی (۹

 موضوعی (۲

 مصداقی (۳

 حکمی (۴

 ذ ا «…احاو  نچه  اکهه اگه  ا  ا سمع  لوغ دسینه  اشنی  وقوش  ا اجازه پند وا جن پندی اوست »قااو   نا :  ۱۱۴۷ ها ه  ا ه  – ۸۱

 .است احاو. ……… ول 

 شرط (۱

 مقتضی (۲

 سبب (۳

 علت تامه (۴

 اختصاصی حقوق جزای عمومی و

 گیه ؟دسینگ   ا جهم واقع شنه دلیا تبعا اوها   د  انل دواپی ای نادج ی طبق  ا قااوا  صودت    – ۸۱

 طبق قانون ایران (۱

 طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپیما (۲

 طبق قانون طبق قانون کشور متبوع مجرم (۳

 طبق قانون کشوری که جرم در قلمرو هوایی آن واقع شده (۴

 د ل اا الغ  کا د ناً کگ  دا  حشنی  ش ول کنام دنوا  است؟ – ۸۲

 قتل عمد (۹

 قتل در حکم عمد (۲

 قتل خطای محض (۳
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 قتل در حکم خطای محض (۴

 :دهگاه طفل   یزی طفل غیه   یزی دا اکهاه  ا قچل کننی  د اوع صودت – ۸۷

 .شودالمال پرداخت میدیه از بیت (۹

  .شودبه پرداخت دیه میعاقله طفل ممیز محکوم  (۲

 .شوندعاقله هر دو محکوم به پرداخت دیه می (۳

 .شودشوند و طفل ممیز تعزیر میعاقله طفل غیر ممیز محکوم به پرداخت دیه می (۴

  د کنام  ود  شهوع  ا سهقت قا ل  جازات است؟ – ۸۴

 های حدیشروع به سرقت (۹

 های حدی و تعزیریشروع به سرقت (۲

 های تعزیریسرقت شرو به (۳

 های تعزیری توام با عوامل مشددهشروع به برخی سرقت (۴

 شو ؟ی دطف   اسبق اشن  قااو ی شا ل کنام  ود  ا  قادنه – ۸۵

 های بازدارندهمجازات (۹

 اقدامات تامینی و تربیتی (۲

 حدود و قصاص و دیات (۳

 های تعزیری و بازدارندهمجازات (۴

قال   گمچع ل دا از  سم گاد گذاشچا تا پس از رهو  وجا آ  دا  دوارت کنن. س گاد از په انت وجا حاصل از   شمخصم  وک تخچا    – ۸۶

 کنن. د ل س گاد  ش ول کنام جهم است؟رهو   ا صاحآ قال  نو  ادی   

 کالهبرداری (۹

 خیانت در امانت (۲

 فروش مال غیر (۳

 تقلب در کسب و تجارت (۴



 ۹۳۱۹ سال وکالت آزمون پاسخنامه و سواالت

 ۹۱از  24صفحه 

MoshaveranTBZ.ir 

 ااح   واهی کا  د نو په از جا  اانه اسمچفا ه و از حگاب صاحآ کادت وجه   دوارت کننی د ل   ش ول  دهگاه کگم  از کادت   – ۸۳

 کنام دنوا  است؟

 سرقت (۹

 خیانت در امانت (۲

 کالهبرداری (۳

 تحصیل مال نامشروع (۴

 تا یه است؟ د کنام  ود ی گذشت شاک   د  جازات  هتحآ    – ۸۸

 ترک انفاق (۹

 قتل عمدیقصاص نفس در  (۲

 توهین به افراد عادی (۳

 حبس تعزیری در قتل عمدی (۴

  اشن؟دفو د و   از انچیادات کنام  هجع    – ۸۱

 گذارقانون (۱

 ی قضاییهرئیس قوه (۲

 مقام رهبری (۳

 ی قضاییهمقام رهبری پس از پیشنهاد عفو از طرف رئیس قوه (۴

 .……… شحاد وا صین حیوااات و جااودا  وحش  – ۱۱

 .عنوان مجرمانه ندارد (۹

  .در صورتی که حفاظت شده باشند جرم است (۲

 .در هر صورت جرم است (۳

 .صرفاً در مورد حیوانات مذکور در قانون خاصّ جرم است (۴

 .……… سال حبس تعزوهی شنه است. اوع ره  ۱۵د او   ححوم  ا ره ی  های  اد اول  ا جهم آ م – ۱۱

 .مشروط استفاده کندتواند از آزادی نمی (۹
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 .تواند پس از تحمل هفت سال و نیم حبس از آزادی مشروط استفاده کند و بعد از گذشتن هفت سال و نیم دیگر به آزادی قطعی نایل آیدمی (۲

 .تواند پس از تحمل یک تا پنج سال حبس با تشخیص دادگاه از آزادی مشروط استفاده کندمی (۳

سال از زمان استفاده از آزادی مشروط  ۵تا  ۱تواند پس از تحمل هفت ستال و نیم حبس از آزادی مشروط استفاده کند و پس از گذشتن  می (۴

  .به آزادی قطعی نائل شود

ه ا ا ا  الک آپادت اا  قصمن رهو  آ  دا  اد  و آپادت ا   د اجاده غیه اسمتی ا ا  نت اجاده  ن ضم  شمنه ول  تصهّرات  گچاج     – ۱۲

دسماان.   اد ی وی  ا کلین ونک  و د هاه  ا نهوناد و  نو  دضماوت  گمچاجه و  د غیاب او واد  آپادت ا  شمنه آ  دا  ا دووت نهوناد      

 .……… د ل  الک

 .جرم مزاحمت است (۹

  .جرم هتک حرمت منزل غیر است (۲

 .به علت فقدان عنصر معنوی سوء نیت الزم جرم نیست (۳

 .جرم نیست (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره(فقدان عنصر مادی و تعلّق آپارتمان به خود مالک و غاصبانه بودن تصرّف مستاجربه علت  (۴

 شو ؟اجچ اع و تباا   های ادتحاب جهاو   ه ضن ا نیت  انل  وا نادج  کشود  د  ا صودت  جهم تل      – ۱۷

  .به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی جرم است (۱

 .صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند در (۲

 .در صورتی که عملیات اجرایی را آغاز کرده باشند (۳

 .در صورتی که وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند (۴

 .……… اسچفا ه از دناووع دل    کچه و  هننو  های کگاا  کا راقن اوع دناووع دگچنن – ۱۴

 .عنوان مجرمانه ندارد (۹

 .گونه شرطی جرم استدر هر صورت و بدون هیچ (۲

 .همراه با جعل مدارک جرم است (۳

صترفا  در صتورت استتفاده در مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی در وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی جرم     (۴

  .است

 .است. ………ای جه   کالدبه ادی داوااا – ۱۵

 های متعلق به دیگریتحصیل غیر مجاز دادهمقید به  (۹
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 ها قابل مجازاتمطلق است و صرف ورود، تغییر، محو، ایجاد یا توقف داده (۲

 هادیده و اختالف در سیستم و سامانه و از بین رفتن دادهمقید به ضرر بزه (۳

 دیگری مقید به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا (۴

 کنام وک از شهوطی شهط تح ق حالت اضطهاد ایگت؟ – ۱۶

 بروز خطر شدید (۹

 تناسب جرم با خطر موجود (۲

 ضرورت ارتکاب عمل برای رفع خطر (۳

 نداشتن وظیفه مقابله با خطر (۴

تصاحآ کننی د ل شهوک  ا اگه شمهوح  سه  نو  دا از  ال  شاع از  شهوح   ا ا اات گذاد  و شهوک  ذکود  نو  اجازه آ  دا   – ۱۳

 دنواا   اد ؟

 غصب (۹

 خیانت در امانت (۲

 تصرف عدوانی (۳

 تحصیل مال نامشروع (۴

ده کس  ه م دا  ا قصن  ه د  ز   ا نیت کشود  ا جن  و کشچاد  ا وحنواه »قااو   جازات اسمال    ا اوع شمهو است:    ۵۱۲ ا ه  – ۱۸

حهوک اگه  ه م  ا ت« گه  .قچل و غادت  شمو  وا اشمو   ا وک تا پنج سال حبس  ححوم     اغوا وا تحهوک کننی صمهش اظه از اونحا  وجآ  

 اوع ره   با دت  ا کشچاد کنننی دنوا   جه ااا اوع ره   حهکّ  یگت؟

 مباشر (۱

 معاون جرم (۲

 فاعل معنوی (۳

 سبب اقوی در جرم (۴

 شهوع  ا کنام جهم راقن  جازات است؟ – ۱۱

 راهزنی (۹

 پاشیاسید  (۲
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 رباییآدم (۳

 استفاده از سند مجعول (۴

 تواان  ا طود توا ا   ود  حح  قهاد  دن؟کنام  ود  دا  ا گاه کیفهی ا   – ۱۱۱

 تعلیق مجازات و تعدّد جرم (۱

 تخفیف مجازات و تعدّد جرم (۲

 کیفیات مشدّده قانونی و معاذیر قانونی (۳

 کیفیات مخففه قانونی و تبدیل مجازات (۴

 دادرسی کیفریآیین 

 .………  د  ا گاه ووژه دوحاایت صنود قهاد  از اشت  وقّت – ۱۱۱

 .در هیچ موردی تجویز نشده و ممنوع است(۹

  .در موارد مخصوص در آیین نامه اجباری است و رسیدگی به اعتراض متهّم در صالحیت دادستان کل ویژه روحانیت است (۲

 .قاضی دادسرا یا دادگاه مربوط وابسته استدر همه موارد اختیاری است و به تشخیص  (۳

 .شوداجباری است و اعتراض به قرار در یکی از شعب دادگاه ویژه مورد رسیدگی واقع می (۹۳۳۴اصالحی (در برخی موارد مخصوص در آیین نامه (۴

 دوت شن  حاضه اشوانی ر ط  کگماا  کا حضمود آاا   د  عاونا و تح یق  حلّ  ضمهودی اسمتی  ناا ا  نو  دذد  وجّا  عن از     – ۱۱۲

 .شوان   جلآ. ………

 در اتّهام قتل عمدی (۹

 در جرایم مخلّ امنیّت و محیط زیست (۲

 در جرایم چک بالمحلّ و کالهبرداری (۳

 در جرایم مخلّ امنیّت و خالف نظم عمومی (۴

 .……… تگلی  دواوشت  ا اا ا پی  از ا ضاا – ۱۱۷

 .کامالً مجاز است (۹

  .و ضمانت اجرای کیفری دارد ممنوع است (۲

 .ممنوع است ولی فاقد هر گونه ضمانت اجراست (۳

 .ممنوع است و فقط ضمانت اجرای انضباطی دارد (۴
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 .………  د صودت ادطای ایا ت قضاو ی قاض   عط  ایا ت – ۱۱۴

 .مجاز به تعیین نوع تامین است ولی باید نظر دادستان متبوع خود را جلب کند (۹

 .تعیین نوع تامین نیست و باید تشخیص تناسب قرار را بر عهده قاضی مجری نیابت قرار دهدمجاز به  (۲

  .تواند نوع تامین را معیّن کرده و یا آن را به نظر قاضی مجری نیابت واگذار کندمی (۳

 .و مجاز نیست آن را به نظر قاضی مجری نیابت واگذار کندمکلّف است چنانچه تامین از نوع قرار بازداشت موقّت باشد آن را تعیین و مورد تصریح قرار دهد  (۴

 ناا ا شممخص  الب  اقنام  ا تو یق و ی ا  ا اام  چّه  که ه  اشممنی  د صممودت ا چناع وا دنم حضممود  چّه  از    ا ات قضمماو   د  – ۱۱۵

 .شو    په انت آ  از. ……… واد  قااوا  و  ححو یّت اوی و ی ا ضبط و 

 فقط جزای نقدی (۹

 ضررو زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به تشخیص دادستان (۲

 جزای نقدی و ضررو زیان مدعی خصوصی (۳

 هم جزای نقدی و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی با موافقت وثیقه گذار (۴

 .است. ………راصلا  یع ا الغ احضادوا و  ودن احضاد حناقل  – ۱۱۶

 سه روز جز در موارد استثنایی (۱

 با لحاظ ایام تعطیلیک هفته  (۲

 سه روزدر همه موارد و بدون استثناء (۳

 پنج روز در همه موارد و بدون استثناء (۴

 ناا ا وح  از اتباع اوهاا  کا  د نادج از قل هو حاک یّت ج هودی اسمممال   اوها   هتحآ جه   شمممنه  د اوها   سمممچایه شمممو ی  – ۱۱۳

 .شو     حاک ا. ………

 آن دستگیر شده است در دادگاهی که در حوزه (۱

 های کیفری عمومی یا کیفری استان تهراندردادگاه (۲

 در مراجع قضایی تهران در صورتی که تابعیت خارجی تحصیل نکرده باشد (۳

 .فقط در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حدّ یا قصاص و آن نیز مشروط به عدم کسب تابعیّت خارجی، در مراجع کیفری تهران (۴

 .کننن اقنام ضا ط دنوا   ا. ………تواانن ارها   ادای  جوّز از ایهوی   او ت  گیج    – ۱۱۸
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 فقط در موارد اعالم نیاز سایر ضابطین (۹

 در جرایم غیر مشهود و غیر آن به دستور مقامات مافوق (۲

 در همه جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود (۳

 ضابطین و یا عدم اقدام آنهادر جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر  (۴

 .وه پذ   ااجام. ………دسینگ   ا تخلّفات ارها  صنف   د  واد ی کا واجن دناووع کیفهی اباشن  د  – ۱۱۱

 سازمان تعزیرات حکومتی (۱

 انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده (۲

 سازمان نظام صنفی (۳

 محاکم عمومی (۴

 .……… ضا طا   ا گگچهیاد ال اظادت قضاو   ا سچا   ه  – ۱۱۱

 .مستلزم هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنهاست (۹

  .مالزمه با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنها ندارد (۲

 .منحصراً در خصوص نیروی انتظامی نیازمند هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی است (۳

 .ریاست اداری بر ضابطان دادگستری داردبینی نگردیده و دادستان منحصراً در قوانین پیش (۴

 گیه ؟دسینگ   ا جهاو   طبودات   د کنام وک از  هاجع قضاو  صودت    – ۱۱۱

 دادگاه کیفری استان (۱

 منحصراً محاکم عمومی محل انتشار نشریه (۲

 هامنحصراً محاکم عمومی مراکز استان (۳

 انتشار نشریه محاکم عمومی یا انقالب یا سایر مراجع قضایی محل (۴

. ……… صالحیت  د و ی ا ضبط  سچود  ا اگبت ادچهام  ا دسمینگ   و اسمت . ………صمنود  سمچود ضمبط و ی ا از انچیادات     – ۱۱۲

 .د  اد قها

 دادگاه عمومی -دادستان (۱

 عمومی دادگاه –رئیس حوزه قضایی  (۲

 استان نظر تجدید دادگاه –دادستان  (۳
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 استان نظر تجدید دادگاه –رئیس حوزه قضایی  (۴

 ناا ا  ا گاه کیفهی اسمچا  پس از دسمینگ   ا اتّهام قچل د نی جناوت واقع شنه دا غیهد ن تشخیص  دن کا دسینگ   ا آ   د    – ۱۱۷

 .………صالحیت  حاک  د و   است 

 .دهدپرونده را مستقیماً به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم ارجاع می (۹

 .کندکیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم به دادسرای مرکز استان ارسال میپرونده را جهت صدور  (۲

  .به این بزه رسیدگی و پس از اعالم ختم دادرسی حکم مقتضی را صادر می کند (۳

 .کندی محل وقوع جرم ارسال میپرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم به دادسرا (۴

ا دای قطع   واه  و ه کشو   ححوم دلیا  ادای  ححو یّتپس از تاوین حح   ححو یّت کیفهی  د  ووا  دال  کشودی  شخّص    – ۱۱۴

 اشنی  ووا  دال  کشودی  ا ط  تشهوفات قااوا ی کلیّا اححام صا ده دا ا ض که ه و پهوانه دا جهت صنود  شم ول   هّدات تعنّ  جهم    

 . دن   اعادج.. ………حح  واحن  ا 

 دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم (۱

 دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی (۲

 شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده آخرین حکم قطعی (۳

 شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم (۴

 .………  ا گاه پس از دسین  ت اضای وانواد  – ۱۱۵

 .طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بودمکلّف است با تعیین وقت رسیدگی  (۹

 .نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی با مدعی خصوصی مانع رسیدگی خواهد بوددر صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می (۲

 .ا دعوت نماید. در این وضعیت، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی خواهد بودمکلّف است یا تعیین وقت رسیدگی طرفین ر (۳

نمایدو در این وضعیت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی در صتورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می  (۴

  .نخواهد بود

 .ت گی  شنحذش و ا هه سوال  یع ساوه پهس  دا  – ۱۱۶

 . اد  ……… ا گاه کیفهی اسچا  تهها  صالحیت دسینگ   ا جهاو   – ۱۱۳

 مشاوران وزرا (۹
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 هامدیران کلّ اطالعات استان (۲

 هاشهرداران مراکز استان (۳

 نظامی افسران از درجه سرتیپ به باال (۴

 کیگت؟ شو ی وظاوف  ا سچا   ه دهنه د حوزه قضاو   خ  کا  ا سها تشحیل ا   – ۱۱۸

 رئیس حوزه قضائی (۹

 دادستان مرکز شهرستان (۲

 دادرس علی البدل (۳

 دادستان نزدیکترین حوزه قضایی (۴

 کنام وک از اشخاصی حق  دنواست ادا ه  ا دس  دا انادان؟ – ۱۱۱

 وکیل محکوم علیه (۹

 رئیس حوزه قضایی (۲

 دادستان کلّ کشور (۳

 رئیس دیوان عالی کشور (۴

  ود  از  واد  احالا ایگت؟کنام  – ۱۲۱

 .محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد(۹

  .بیشتر شهود و شکات در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند (۲

 .بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند (۳

 .یّت احاله الزم باشدبه تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا دادستان کلّ کشور، به منظور حفظ نظم و امن (۴


