
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

 
 
 
   
   
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 
 
 
 

 

 

كار كارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به كار گمار و به در .......... 

 ...مشورت ديگران آنها را سرپرست كاري مكن  ميل خود و بي

 به مالك اشتر( ع)از نامه حضرت علي        

 شنبه پنجصبح 

 03/30/1031 

.نيست ، مجازكتاب قانوناستفاده از   

 دقيقه 173: مدت پاسخگويي                                                 103 :الؤتعداد س

 آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت
 «با نمايندگي اسكودا»يران هاي وكالي دادگستري ا كانون

 0011سال 
 

.نمره منفي دارد ،اين آزمون  

8
0
1
 

A 

لكد كنتر  

 جمهوری اسالمی ایران
 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 سازمان سنجش آموزش کشور

 .شود باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار مي پس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان مجاز مي...( الكترونيكي و ) حق چاپ، تكثير و انتشار سؤاالت به هر روش 

  

 ها عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤال

 تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحاني رديف
 03 1 03 حقوق مدني 1

 03 01 03 آيين دادرسي مدني 0
 03 01 03 حقوق تجارت  0
 03 01 03 اصول استنباط حقوق اسالمي و متون فقه 0
 133 01 03 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 5
 103 131 03 آيين دادرسي كيفري  0
 103 101 03 حقوق اساسي 7
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 .منزله غيبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است متقاضي گرامي، وارد نكردن مشخصات و امضا در كادر زير، به* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حقوق مدني
 

عموي اُمّي، عمه اُمّي، عموي ابويني و دو عمه : از اند الفوت وي عبارت شخصي فوت كرده و وراث حين- 1
 شود؟ ماترک او به كدام صورت تقسيم مي. ابويني

 شود و دوسوم مابقی به  برند و بینِ آنها بالسویه تقسیم می ششم ماترک را می عمو و عمه اُمّی مجموعاً یک (1 
 .برند رسد که ذکور دو برابر اناث ارث می های ابوینی می عمو و عمه    

 ها  ها، ذکور دو برابر اناث و بینِ ابوینی برند و بینِ اُمّی سوم از ماترک را می سوم و وراث ابی دو وراث اُمّی یک (2 
 .شود صورت بالسویه تقسیم می به    

  ها به نسبت ذکور دو برابر اناث برند و مابقی، بینِ ابوینی ششم ماترک را می عمو و عمه اُمّی هرکدام یک (3 
 .شود تقسیم می    

 صورت ذکور دو برابر اناث  برند و بینِ هر دسته، به سوم از ماترک را می سوم و وراث ابوینی دو وراث اُمّی یک (4 
 .شود تقسیم می    

 
زنده است، هر « الف»شود تا زماني كه متعهد مي« ب»كند و در مقابل صلح مي« ب»آپارتمان خود را به « الف»- 0

در . يابد، به وي و بعد از فوتش، به وراثش بپردازدي مستمري كه ساليانه به تناسب نرخ تورم افزايش ميماه مبلغ
 كدام مورد، صحيح است؟. شودمفلس مي« ب»، «الف»زمان حيات 

  .دلیل مجهول بودن، باطل است، به«الف»عقد صلح صحیح است، اما شرط پرداخت نفقه به وراث  (1 
  .، قابل فسخ نیست«ب»است و اصوالً درصورت افالس عقد صلح صحیح  (2 
 .مشخص نیست، عقد صلح باطل است« ب»زمان تعهد  چون مدت (3 
 .، قابل فسخ است«ب»عقد صلح صحیح است، اما بعد از افالس  (4 
 

خ بايع، ملكي را به مشتري منتقل كرده و در قالب خيار شرط، حق فسخ براي بايع به مدت يك سال از تاري- 0
صورت ضمني، بر عدم تصرفات ناقله نسبت به عين و منفعت از  شود و طرفين به بيني مي وقوع عقد پيش

سال به شخص  0متعاقباً مشتري، ملك مذكور را به مدت . كنند سوي مشتري در طول دوره خيار توافق مي
 ؟به فرض اينكه عقد بيع فسخ شود، عقد اجاره چه وضعيتي دارد. دهد ثالث اجاره مي

 صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد  وانتقال به چون شرط منع نقل (1 
 .اجاره ایجاد نخواهد کرد    

 .از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت( 2 
 .غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است (3 
 .ستباطل ا( 4 
 
 
 
 
 
 

با آگاهي كامل، يكسان بودن ......................... با شماره داوطلبي .................................................... اينجانب 
شماره صندلي خود با شماره داوطلبي مندرج در باالي كارت ورود به جلسه، باالي پاسخنامه و دفترچه 

 .نمايم ام را تأييد مي و پايين پاسخنامه ها شده بر روي دفترچه سؤال وع و كد كنترل درج، نها سؤال
 

 
 :امضا                                                                                                                    
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 با توجه به مقررات مربوط به خيارات، كدام مورد صحيح است؟- 0
 بر اسقاط خیار ناشی از غبن فاحش، اسقاط خیار ناشی از غبن افحش را  شرط ضمن عقد مبنی (1 

 .گیرد دربرنمی    
 به فوریت فوریت اِعمال خیار در غبن، مختص غبن فاحش است و اِعمال خیار ناشی از غبن افحش، نیاز  (2 

 .عرفی ندارد    
 التفاوت قیمت در فرض حدوث غبن، موجب عدم ایجاد و ثبوت اصل رضایت بعدی مغبون به دریافت مابه (3 

 .حق فسخ برای مغبون خواهد بود    
 علم مغبون به قیمت عادله مال موضوع معامله در غبن فاحش، موجب زوال خیار است، ولی در غبن  (4 

 .برای مغبون در فرض علم نیز ثابت است افحش، خیار    
 

بر درخواست تجويز انتقال منافع عين مستأجره به غير، در  وضعيت حقوقي شرط اسقاط حق مستأجر مبني- 5
 ، از نظر صحت و بطالن، چگونه است؟1050پرتو قانون روابط موجر و مستأجر 

 .صورت جزئی محسوب شده و معتبر استاسقاط حق به (1 
 .تواند حکم به ابطال آن صادر کنداه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، میدادگ (2 
 در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه،  (3 

 .باطل و بالاثر خواهد بود    
 خود و  ، خودبه1331از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر  در فرض تأثیر مستقیم آن برای جلوگیری (4 

 .شود  بدون نیاز به مداخله دادگاه، باطل تلقی می    
 

دارد هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، قانون مدني كه مقرر مي 000با توجه به ماده - 0
 اصل صحت را اِعمال كرد؟ تواننمي ،مورد زير مگر اينكه فساد آن معلوم شود، در كدام

 دار بودن یا نبودن آن، اختالف وجود  در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بینِ طرفین در مدت (1 
 .داشته باشد    

 .الفاظ عقد در عرف، معانی متعدّد داشته باشد و برحسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست (2 
 .شده با قانون، از حیث تکمیلی یا امری بودن، تردید وجود داشته باشد لفت یا عدم مخالفت عقد واقعدر مخا( 3 
 .کننده انجام شود و در نفس وجود نیابت، تردید وجود داشته باشد ای با تصریح به نیابت معامله معامله (4 
 

 ؟نيستدرخصوص تشابه فسخ و رجوع در قانون مدني، كدام مورد صحيح - 7
 .اصوالً هر دو، ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر ندارند( 1 
 .توانند وجود داشته باشند هر دو، در کلیه اَعمال حقوقی می( 2 
 .شوند هر دو، جزو اسباب انحالل قرارداد محسوب می( 3 
 .هر دو، عمل حقوقی هستند( 4 
 

فروش ساختمان تنظيم  فروش، برابر قانون پيش پيشكند و قرارداد  خريد مي پيش« ب»، آپارتماني را از «الف»- 0
شود چنانچه تا دو سال پس از انعقاد قرارداد، آپارتمان تكميل نگردد و تحويل داده  در قرارداد، شرط مي. شود مي

خريدار مبادرت به فسخ قرارداد كند و  چنانچه پيش. فروش را دارد خريدار حق فسخ قرارداد پيش نشود، پيش
 خريدار مستحق دريافت چه خساراتي است؟ اي صورت نگرفته باشد، پيشمصالحهبينِ طرفين 

 شده توسط بانک مرکزی شده و خسارت، مطابق شاخص تورم سالیانه اعالم مبالغ پرداخت (1 
 فروشنده براساس قیمت روز بنا و سایر خسارات قانونی شده به پیش تمام مبالغ پرداخت (2 
 بدون دریافت هیچ خسارت قانونی دیگریشده،  مبلغ پرداختتنها ( 3 
 قیمت روز بنا فقط( 4 
 

 درخصوص الزامي بودن ثبت رجوع از طالق، كدام مورد صحيح است؟- 9
 .در نکاح دائم، مطلقاً الزامی است( 1 
 .در نکاح دائم، تنها هنگامی الزامی است که نکاح قبالً ثبت شده باشد( 2 
 .اگر منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامی است در نکاح موقت همچون نکاح دائم،( 3 
 چنانچه نکاح دائم قبالً ثبت شده باشد و نکاح موقت نیز که منجر به باردار شدن زوجه شده، قبالً ثبت شده  (4 

 .باشد، در هر دو الزامی است    
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كه « ب»ر داده، در اختيار اي را كه تحت پوشش بيمه قرا ، وسيله نقليه(سواري يدارنده خودرو)« الف»- 13
مسبّب « ب»در نتيجة تصادفي كه . دهد داراي گواهينامه معتبر و متناسب با وسيله نقليه است، قرار مي

و « الف»و مسئوليت « ج»درخصوص نحوه جبران خسارت بدني . شود مصدوم مي« ج»غيرعمدي آن است، 
 گر، كدام مورد صحيح است؟ در مقابل وي و تعهدات بيمه« ب»

 را نپردازد، وی « ج»گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت مدارک، خسارت  که بیمه تنها درصورتی (1 
 .مطالبه خسارت کند« ب»و « الف»های مالی، از  تواند براساس قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت می    

 بر استفاده از بیمه، فقط  ، عالوه«ج»نیست،  نظر به اینکه مسئولیت دارنده، مانع مسئولیت راننده (2 
 .مطالبه خسارت کند« ب»های مالی، از  تواند مطابق قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت می    

 تواند تقاضای جبران خسارت کند یا مطابق قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای   یا از طریق بیمه می« ج» (3 
 .مطالبه کند« ب»و « الف»خسارت واردشده به خود را از های مالی،  محکومیت    

 تواند تقاضای اِعمال قواعد عمومی و قانون نحوه  گر تقاضای جبران خسارت کند و نمی تواند از بیمه می« ج» (4 
 .بنماید« ب»و « الف»های مالی را درخصوص  اجرای محکومیت    

 
 يفا از طرف متعهد نباشد، كدام مورد صحيح است؟طور موقت، قابل ا چنانچه تعهد قراردادي به- 11
 .شود درهرصورت، عقد منفسخ می( 1 
 .شود اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای تعدّد مطلوب باشند، عقد منفسخ می( 2 
 .شود اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد منفسخ می( 3 
 .عهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد قابل فسخ از سوی متعهدله استاگر ایفای تعهد با موضوع ت( 4 
 

هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و »: قانون مدني اعالم شده است كه 000در بند اول ماده - 10
و در بند دوم همان ماده مقرر « .ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه مسبّب

اين دو بند، . «.نحوي كه عرفاً اتالف مستند به او باشد مگر اينكه سبب اقوا باشد، به»: شده است كه
هاي مربوط به تشخيص سبب يا اسباب مسئول در فرض اجتماع اسباب در  يك از نظريه ترتيب، با كدام به

 مسئوليت مدني انطباق دارد؟
 م در تأثیر ـ سبب متعارف و اصلی سبب مقدّ( 2 واسطه ـ سبب متعارف و اصلی سبب نزدیک و بی( 1 
 واسطه  سبب مقدّم در تأثیر ـ سبب نزدیک و بی( 4 واسطه سبب متعارف و اصلی ـ سبب نزدیک و بی( 3 
 

بهاي سه ماه متوالي را تأديه ننمايد، موجر حق  شود كه چنانچه مستأجر اجاره در ضمن عقد اجاره شرط مي- 10
بهاي  كند و در سررسيد اجاره بهاي دو ماه را پرداخت نمي جر اجارهمستأ. فسخ عقد اجاره را خواهد داشت

شود،  كند كه مورد قبول موجر واقع مي بهاهاي معوّقه را ضمانت مي ماه سوم، شخص ديگري، پرداخت اجاره
 درخصوص حق فسخ موجر، كدام مورد صحيح است؟. كند ليكن مستأجر ايفاي دين نمي

 .ذمّه باشد، حق فسخ نخواهد داشت تنها اگر ضمان، ضم ذمّه به( 1 
 .اگر ضمان، نقل ذمّه به ذمّه باشد، حق فسخ نخواهد داشت( 2 
 .اگر ضمان، نقل ذمّه به ذمّه باشد، حق فسخ خواهد داشت( 3 
 .درهرصورت، حق فسخ خواهد داشت( 4 
 

كنند  فروشد و طرفين توافق مي مي« ب»به  ميليون تومان 5، ماشين خود را در قبال مبلغ «الف»- 10
در مدت « الف». ماه اين مبلغ را برگرداند، بتواند معامله را فسخ كند 0، ظرف مدت «الف»چنانچه 

كند و  با وكالتي كه داشته، ماشين را به خود منتقل مي« ب»تواند مبلغ مذكور را برگرداند و  شده نمي تعيين
، حاضر به معامله «ب»صرفاً با قصد گرفتن قرض از « الف»چنانچه ثابت شود . فروشد مي« ج»سپس آن را به 

 ترتيب، چه حكمي دارد؟ ، به(«ج»و « ب»)و ( «ب»و « الف»)شده است، معامالت بينِ 
 باطل ـ باطل ( 2  باطل ـ غیرنافذ ( 1 
 غیرنافذ ـ غیرنافذ( 4  صحیح ـ صحیح ( 3 
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 و عقد ضمان در قانون مدني، كدام مورد صحيح است؟ درخصوص تفاوت و تشابه عقد كفالت- 15
 .اقاله هر دو، نیاز به رضای مدیون دارد( 1 
 .له الزم است له و مکفول هر دو عقد، برای مضمون( 2 
 .شوند دار می هر دو، جزو عقود تبعی هستند و در هر دو، کفیل و ضامن، دین مدیون را عهده( 3 
 .باشد، اما ضمانِ عقدی، همیشه ناشی از توافق و تراضی است کفالت ممکن است حکمی و قهری( 4 
 

بر اثر تقصير مالكان ملك مجاور . كنند را تصرف مي« ج»نحو عدوان، آپارتمان متعلق به  ، به«ب»و « الف»- 10
ضمان . ريزد فرومي« ج»كه سه نفرند و درحالِ ساخت ملك خود هستند، آپارتمان متعلق به ( سازندگان)

 تلف عين، بر عهده چه شخص يا اشخاصي است و به چه نحو؟ناشي از 

 صورت اشتراکی فقط سازندگان به( 1 
 صورت تضامنی به« ب»و « الف»فقط ( 2 
 صورت تضامنی و سازندگان، همگی به« ب»و « الف»( 3 
 صورت اشتراکی صورت تضامنی و سازندگان به به« ب»و « الف»( 4 
 

 شود؟ل ميدر كدام مورد زير، نكاح منح- 17
 نکاح اوّل دختر باکره بدون اجازه پدر یا جدّ پدری و مخالفت بعدی پدر یا جدّ پدری با ازدواج او (1 
 .مسلمان شدن زن در فرضی که شوهر او، غیرمسلمان کتابی باشد( 2 
 صدور حکم موت فرضی زوجه غایب( 3 
 صدور حکم موت فرضی زوج غایب  ( 4 
 

 بوط به عقد جعاله، كدام مورد صحيح است؟با توجه به مقررات مر - 10
 اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدّد بوده و هرکدام از اجزا اصالتاً مقصود جاعل بوده و متعاقباً جعاله  (1 

 المسمی خواهد بود، مگراینکه فسخ از  فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت    
 .باشدناحیه عامل     

 رو، التزام به اجرت مجهول و  کافی است، ازاین  برای صحت جعاله، علم اجمالی به موضوع و میزان اجرت (2 
  .تعیین، سبب بطالن جعاله نیست غیرقابلِ    

 ایصال به مطلوب مدّنظر جاعل، شرط اساسی التزام جاعل برای ایفای تعهد درخصوص تأدیه اجرت  (3 
 .شود میشده محسوب  تعیین    

 تواند  تعیین نیز می در جعاله ممکن است عمل مردّد بوده و کیفیّات آن نامعلوم باشد و کار مجهول و غیرقابلِ (4 
 .موضوع جعاله قرار بگیرد    

 
 شود؟مورد زير، ايقاع نبوده و واقعه حقوقي محسوب مي كدام- 19

 احیای اراضی موات( 2   تعریف لقطه  (1 
 حیازت اشیای مباحه( 4 به حق اولویت در احیاتحجیر منجر ( 3 
   

 درخصوص قبول و ردّ تركه، كدام مورد صحيح است؟- 03
 .اگر وارث قبل از ردّ ترکه فوت شود، حق رد به ورثه او قابل انتقال نخواهد بود( 1 
 .شودوصول مطالبات ترکه و اقدامات راجع به اداره آن، کاشف از قبول ترکه محسوب می( 2 
  .خود خواهند بودبه نسبت سهم درصورت قبول ترکه، ورثه مطلقاً مسئول ادای تمام دیون ( 3 
 .وراث پس از قبول ترکه نیز امکان ردّ آن را خواهند داشت، مشروط بر آنکه در ترکه تصرف نکرده باشند( 4 
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 :آيين دادرسي مدني
 

اين دعوي با صدور . شود المسمي همان ملك اقامه مي تدعوايي به خواسته تخليه يد از ملكي و مطالبه اجر- 01
پس از مدتي همان خواهان، عليه همان خوانده، دعوايي به . يابد حقي خواهان خاتمه مي حكم قطعي بر بي

خوانده دعوي در اولين جلسه دادرسي . نمايد المثل همان ملك اقامه مي خواسته خلع يد و مطالبه اجرت
 صورت، كدام مورد صحيح است؟ در اين. كند رح ميشده مط ايراد امر قضاوت

 .کند  دادگاه با پذیرش ایراد، قرار ردّ دعوی صادر می( 1 
 .کند دادگاه ایراد را مردود اعالم و رسیدگی ماهیتی می( 2 
 .کند دادگاه با پذیرش ایراد، قرار سقوط دعوی صادر می( 3 
 .کند م استماع دعوی صادر میدادگاه با پذیرش ایراد، قرار ردّ دعوی یا عد( 4 
 

 كدام مورد، صحيح است؟. كند كه عازم مسافرت است در جريان رسيدگي به دعوايي، خوانده به دادگاه اعالم مي- 00
 .شود درصورت احراز ضروری بودن مسافرت، دادرسی متوقف می (1 
 .شود نمیدادرسی نداشته و هیچ مهلتی به وی داده   این امر، هیچ اثری در ادامه (2 
 شود، ولی دادگاه درصورت احراز ضروری بودن مسافرت، مهلت کافی برای  دادرسی به این علت متوقف نمی( 3 

 .دهد تعیین وکیل به وی می    
 شود، ولی چنانچه مدت مسافرت کمتر از سه ماه اعالم شده و ضروری  دادرسی به این علت متوقف نمی (4 

 .دگاه مکلف به تجدید وقت رسیدگی استبودن مسافرت احراز شود، دا    
 

درخصوص تصميم دادگاه و قابليت . كند در دعوايي، خواهان درخواست صدور قرار تأمين خواسته مي- 00
 مورد صحيح است؟  شكايت آن در هر مورد، كدام

 پرونده صادر قرار تأمین خواسته و قرار ردّ درخواست و تعیین تأمین و میزان آن، چنانچه مخالف محتویات ( 1 
 .شده باشد، قابل اعتراض در همان دادگاه است    

 قرار تأمین خواسته و قرار ردّ درخواست، قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است اما تعیین تأمین و  (2 
 .میزان آن، قطعی است    

 ر ردّ درخواست و تعیین تأمین و قرار تأمین خواسته قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است، اما قرا (3 
 .میزان آن قطعی است    

 .قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر است، اما قرار ردّ درخواست و تعیین تأمین و میزان آن قطعی است( 4 
 

خواهان دعوايي كه خواسته آن، الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك خانه روستايي است، ضمن - 00
. نمايد وانتقال ملك موضوع دعوي مي بر منع خوانده از نقل درخواست صدور دستور موقت مبنيدادخواست 

خواهان درخواست . كند صد ميليون ريال خسارت احتمالي مي دادگاه صدور قرار را منوط به سپردن يك
 كدام مورد، صحيح است؟. نمايد صدور حكم اعسار از توديع خسارت احتمالي مي

 .موقت در چنین دعوایی، غیرقانونی استصدور دستور ( 1 
 .صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز اما صدور حکم اعسار از تودیع خسارت احتمالی، غیرقانونی است( 2 
 صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز و صدور حکم اعسار از تودیع خسارت احتمالی، درصورت احراز ( 3 

 .مجاز است عدم تمکن مالی خواهان،    
 صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز است و دادگاه بدون نیاز به درخواست اعسار خواهان، با احراز  (4 

 .کند بضاعتی وی، او را از تودیع خسارت احتمالی معاف می کم    
 

هان، درخصوص استرداد سند مستند دعوي توسط خوا. شود دعوايي به استناد يك فقره سند اقامه مي- 05
 كدام مورد صحيح است؟

 .درهرحال، خواهان حق استرداد سند را ندارد( 1 
 .چون سند تنها دلیل دعوی است، خواهان حق استرداد آن را ندارد( 2 
 .چنانچه خوانده دعوی به سند استناد کرده باشد، خواهان حق استرداد ندارد( 3 
 .ستناد نموده باشد، خواهان حق استرداد آن را نداردفقط چنانچه سند رسمی بوده و خوانده دعوی به آن ا( 4 
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. شوند  عالي كشور نقض مي اند، در يكي از شعب ديوان دو رأي مغاير كه از دو دادگاه تجديدنظر صادر شده- 00
 درخصوص قانوني بودن تصميم اين شعبه ديوان و تعيين تكليف اختالف مربوطه، كدام مورد صحيح است؟

 تواند قانونی باشد و در چنین صورتی، به دادگاه تالی ارسال تا بدون  عالی کشور می انتصمیم شعبه دیو (1 
 تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رأی نماید یا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام و     
 .کند انشای رأی می    

 نین صورتی، شعبه دیوان بدون دعوت از طرفین، تواند قانونی باشد، در چ عالی کشور می تصمیم شعبه دیوان( 2 
 .نماید اختالف را فصل می    

 تواند قانونی باشد، اما باید طرفین را دعوت نموده و با توجه به اظهارات  تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می (3 
 .آنها انشای رأی کند    

 .پذیر نیست ا نقض هر دو رأی امکانتواند قانونی باشد، زیر عالی کشور نمی تصمیم شعبه دیوان( 4 
 

خوانده دعوا نسبت به اصالت سند مستند . شود دعوايي به خواسته رفع مزاحمت، به استناد سندي اقامه مي- 07
 كدام مورد، صحيح است؟. كند دعوا تعرض مي

 کند، اما  می فقط اگر تعرض به سند، در قالب انکار یا تردید باشد، همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی (1 
 .کند اگر ادعای جعل باشد تا تعیین تکلیف اصالت سند، قرار توقیف دادرسی صادر می    

 شود، درهرحال، دادگاه باید قرار اناطه صادر  چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می (2 
 .کند تا تکلیف اصالت سند در دادگاه صالح تعیین شود    

 شود، دادگاه بدون توجه به تعرض به اصالت  اوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی میچون به دع (3 
 .کند سند، به دعوای مزاحمت رسیدگی می    

 چنانچه سند مؤثر در دعوی باشد و دادگاه نتواند از طریق دیگری حقیقت را احراز نماید، همان دادگاه به  (4 
 .کند اصالت سند نیز رسیدگی می    

 

چنانچه . شود در دعوايي با ايراد ردّ دادرس، قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده به دادگاه ديگر ارجاع مي- 00
پس از ارجاع پرونده، دادرس صادركننده قرار امتناع از رسيدگي تغيير يابد و جهت رد براي دادرس جديد 

 است؟ كننده به دعوا، كدام مورد صحيح نباشد، درخصوص دادگاه رسيدگي
 .شود الیه، جلسه اول دادرسی را تشکیل نداده باشد، پرونده به دادگاه پیشین ارسال می چنانچه دادگاه مرجوع( 1 
 .درهرحال، برای تعیین دادگاه، پرونده باید به مرجع حلّ اختالف ارجاع شود( 2 
 .کند الیه رسیدگی می دادگاه مرجوع( 3 
 .کند  دادگاه پیشین رسیدگی می( 4 
 

شود، كدام مورد  درخصوص تصميم دادگاه به مفهوم اخص در امور حسبي كه معموالً به صورت قرار صادر مي- 09
 صحيح است؟

 .اگر دادگاه فقط رأساً به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است( 1 
 .گاه صادرکننده قابل تغییر استدرهرحال، چنانچه دادگاه به خطای تصمیم خود پی برد، توسط داد( 2 
 نباشد، توسط ( تجدیدنظر)اگر دادگاه فقط با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش  (3 

 .دادگاه صادرکننده قابل تغییر است    
 ، نباشد( تجدیدنظر)اگر دادگاه راساً یا با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش  (4 

 .توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است    
 

مالك ملكي به خواسته يكي از حقوق ارتفاقي در ملك خود، نسبت به ملك مجاور، عليه سه نفر كه مالك - 03
. شوند خواندگان در دعوا با صدور حكم دادگاه نخستين محكوم مي. كند ملك مجاور هستند، اقامه دعوا مي

عليهم، حكم دادگاه نخستين در دادگاه تجديدنظر فسخ شود،   ت يكي از محكومچنانچه تنها به درخواس
 عليهم، كدام مورد صحيح است؟ درخصوص تسرّي رأي دادگاه تجديدنظر به ساير محكوم

 .علیهم تسرّی ندارد رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محکوم( 1 
 .ردعلیهم نیز تسرّی دا رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محکوم( 2 
 .علیهم تسرّی دارد که مالک بیش از سه دانگ ملک باشند به سایر محکوم  رأی دادگاه تجدیدنظر فقط درصورتی( 3 
 علیهم تسرّی دارد که تجدیدنظرخواه مالک بیش   به سایر محکوم  رأی دادگاه تجدیدنظر فقط درصورتی (4 

 .از سه دانگ ملک باشد    
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دارد مديون نيست، با  خوانده دعوا ضمن اينكه اعالم مي. شود د ريال اقامه ميدعوايي به خواسته ده ميليار- 01
كند كه چنانچه دفاع وي را نپذيرد، حكم اعسار وي از  اقامه دعواي اعسار، از دادگاه درخواست مي

 درخصوص تصميم دادگاه، كدام مورد صحيح است؟. به را صادر نمايد محكوم
 کند،   میت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، حکم دعوی اصلی را صادر میچنانچه دادگاه، نظر به محکو (1 

 .اما اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی اعسار، متوقف به قطعیت رأی دادگاه نخستین در دعوای اصلی است    
 ی تواند به دعوی اعسار رسیدگ چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، می (2 

 .کند یا قرار عدم استماع آن را به علت زمان طرح آن صادر نماید    
 حتی چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، باید قرار عدم استماع دعوی  (3 

 .اعسار را صادر کند    
 .اید به دعوای اعسار نیز رسیدگی کندچنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، ب( 4 
 

له، اجرائيه صادر و اقدامات  با درخواست محكوم. شود در دعوايي، رأي هيئت داوري صادر و ابالغ مي- 00
درخصوص تصميم دادگاه، كدام . كند عليه به رأي داور اعتراض مي متعاقباً محكوم. شود اجرايي آغاز مي

 مورد صحيح است؟
 صورت، دادگاه قرار توقف اجرا را  جرا نیست، مگر آنکه دالیل اعتراض قوی باشد که در ایناعتراض مانع ا (1 

 .نماید کند و درصورت اقتضا، از معترض تأمین مناسب اخذ می صادر می    
 صورت، بدون نیاز به اخذ تأمین از  اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دالیل اعتراض قوی باشد که در این (2 

 .شود عترض، قرار توقف اجرا صادر میم    
 .اعتراض به رأی داور، مانع اجرای آن است و دادگاه درهرحال، مکلف به صدور قرار توقف اجرا است( 3 
 .له است اعتراض مانع اجرا است و ادامه عملیات اجرایی، مستلزم اخذ تأمین از محکوم( 4 
 

اساس آن، شخصي كه مديون متوفي بوده، بدهي خود را به شود و بر گواهي انحصار وراثت صادر و قطعي مي- 00
صورت، چنانچه شخص ديگري نيز مدعي وراثت باشد و الزم  در اين. كند وراث مندرج در گواهي پرداخت مي

 االرث وي از محل طلب متوفي داده شود، كدام مورد صحيح است؟ شود كه سهم
 .مستند طلب متوفی، سند رسمی یا خودنوشت باشد االرث خود را بگیرد، مگر اینکه تواند سهم نمی( 1 
 .االرث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت، از مدیون بگیرد تواند با اثبات وراثت خود، سهم القاعده می علی (2 
 االرث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت، از ورثه مندرج  تواند با اثبات وراثت خود، سهم القاعده می علی (3 

 .در گواهی بگیرد    
 صورت  االرث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت، به تواند با اثبات وراثت خود، سهم القاعده می علی (4 

 .تضامنی از مدیون متوفی و ورثه بگیرد    
 

با . شود در دعوايي به خواسته ده ميليارد ريال، حكم دادگاه نخستين عليه خواهان صادر مي- 00
چنانچه خوانده يا وكيل وي . شود خواهان، خوانده دعوا محكوم به پرداخت مبلغ مزبور مي تجديدنظرخواهي

كدام مورد  اي هم نداده باشد، يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه در هيچ
 درخصوص حكم دادگاه تجديدنظر، صحيح است؟

 .علیه، قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است مظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محکو( 1 
 قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است،  ،علیه ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محکوم (2 

 .ابالغ واقعی نشده باشد ،مشروط به اینکه دادخواست نخستین    
 قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است، علیه،  ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محکوم (3 

 .مشروط به اینکه دادخواست تجدیدنظر، ابالغ واقعی نشده باشد    
 قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است،  ،علیه ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محکوم  (4 

 .ابالغ واقعی نشده باشد ،ظرهای نخستین و تجدیدن یک از دادخواست مشروط به اینکه هیچ    
 

ترتيب، درخصوص قابل تجديدنظر بودن حكم راجع به متفرعات دعواي حبس ملك كه از دادگاه نخستين  به- 05
صادر شود و نيز قابل فرجام بودن حكم راجع به متفرعات همين دعوا كه از دادگاه تجديدنظر صادر شود، 

 كدام مورد صحيح است؟
 .ـ قابل فرجام نیست. قابل تجدیدنظر است( 2 .ـ قابل فرجام است. قابل تجدیدنظر است( 1 
 .ـ قابل فرجام نیست. قابل تجدیدنظر نیست( 4 .ـ قابل فرجام است. غیرقابل تجدیدنظر است( 3 
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ترتيب، درخصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامي خوانده و نيز  در اجراي قرار تأمين خواسته، به- 00
 نزد شخص ثالث دارد، كدام مورد صحيح است؟ اموال منقولي كه

 .ـ مجاز است. ممنوع است( 2 .ـ ممنوع است. ممنوع است( 1 
 .ـ مجاز است. مجاز است( 4 .ـ ممنوع است. مجاز است( 3 
 

 درخصوص توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت دارد، كدام مورد صحيح است؟- 07
 علیه اعالم و ملک، پس از تنظیم صورت  به اداره ثبت و محکوم توقیف، با ذکر پالک و مشخصات ملک فقط (1 

 .شود و ارزیابی، موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می    
 توقیف، با ذکر پالک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت اعالم و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی،  (2 

 .شود ا متصرف تحویل میموقتاً، بسته به مورد، به مالک ی    
 توقیف، با ذکر پالک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت اعالم و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی،  (3 

 .شود موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می    
 و ملک پس از  شود علیه اعالم می توقیف، با ذکر پالک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت و محکوم (4 

 .گردد تنظیم صورت و ارزیابی به حافظ تحویل می    
 

و پرويز و ( به معادل نصف محكوم)بر پرداخت ده ميليارد ريال عليه نادر، به نفع خسرو  اي مبني اجرائيه- 00
د دست آي عليه فقط پنج ميليارد ريال به چنانچه از محكوم. شود صادر مي( به هريك ربع محكوم)ايراندخت 

لهم از حيث طبقه بر ديگري حق تقدّم نداشته باشند، درخصوص ترتيب تقسيم، كدام  يك از محكوم و هيچ
 مورد صحيح است؟

 .شود به نسبت طلب، بینِ آنها تقسیم می( 1 
 .شود  طور مساوی، بینِ آنها تقسیم می به( 2 
 دور اجرائیه کرده و سپس، بقیه به شود که زودتر درخواست ص به به شخصی پرداخت می ابتدا تمام محکوم (3 

 .شود نسبت طلب، بینِ دو نفر دیگر تقسیم می    
 شود که زودتر درخواست صدور اجرائیه کرده و سپس، بقیه  به شخصی پرداخت می  به ابتدا تمام محکوم (4 

 .شود  بالسویه، بینِ دو نفر دیگر تقسیم می    
 

 هاي مالي، صحيح است؟ مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كدام مورد درخصوص محكوميت- 09
 غیر از دیه و وجوه مندرج در گزارش اصالحی مراجع قضائی ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال، به( 1 
 .دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال، حتی وجوه مندرج در گزارش اصالحی مراجع قضائی مشمول است (2 
 های مندرج در گزارش اصالحی  جز محکومیت یان ناشی از جرم و ردّ مال مشمول است، بهدیه، ضرر و ز (3 

 مراجع قضائی    
 دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و جزای نقدی مشمول است، حتی وجوه مندرج در گزارش اصالحی ( 4 

 مراجع قضائی    
 

 ت عمومي ديوان عدالت اداري، كدام مورد صحيح است؟ربط در اجراي آراي هيئ درخصوص تكليف مسئوالن ذي- 03
  پس از انتشار در روزنامه رسمی، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان، به (1 

 .شود استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می    
 ند، در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان، به فقط پس از ابالغ به آنها، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمای (2 

 .شود استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می    
 فقط پس از ابالغ به آنها، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در هیئت تخصصی هیئت عمومی دیوان  (3 

 .شود عدالت اداری، به استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می    
 ار در روزنامه رسمی، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در هیئت تخصصی هیئت عمومی پس از انتش (4 

 .شود دیوان عدالت اداری، به استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می    
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 :حقوق تجارت
 

تلف  شود، در فرض ونقل منعقد مي با توجه به اينكه قرارداد حمل توسط فرستنده كاال با متصدي حمل- 01
 كننده طرح دعوا كند؟ تواند عليه حمل اليه يا گيرنده كاال بر چه اساسي مي التجاره، مرسل مال

 .کننده را ندارد شود و حق طرح دعوا علیه حمل نفع محسوب نمی گیرنده کاال، ذی( 1 
 هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت قراردادی( 2 
 مسئولیت مدنی به معنای خاص( 3 
 اردادیمسئولیت قر( 4 
 

كند به او  هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد و همچنين شرط شده باشد كه مخارجي كه دالل مي- 00
 داده شود، كدام مورد درخصوص دالل صحيح است؟

 پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت خواهد بود، ولی حتی اگر معامله سرنگیرد، مستحق اخذ مخارج  (1 
 .خواهد بود    

 .درصورتی مستحق اخذ مخارج است که معامله انجام شود، ولی اخذ اجرت منوط به تحقق شرط تعلیقی است( 2 
 .پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت و اخذ مخارج است( 3 
 .به محض انجام معامله، مستحق اجرت و اخذ مخارج است( 4 
 

گيري شركا در امور شركت  حدّنصاب تصميمنامه يا اساسنامه شركت تضامني، در مورد  چنانچه شركت- 00
 اي وضع نكرده باشد، كدام مورد صحيح است؟ مقرره

 .همه تصمیمات شرکا باید به اتفاق آرا گرفته شود( 1 
 .شود تصمیمات با اکثریت دارندگان دوسوم کل سرمایه و اکثریت عددی شرکا اتخاذ می( 2 
 .شود شده، سایر تصمیمات، با اکثریت مطلق سرمایه اتخاذ می تکلیف  جز درباره اموری که در قانون تعیین( 3 
 .شود عددی شرکا اتخاذ می تکلیف شده، سایر تصمیمات، با اکثریت مطلق  جز درباره اموری که در قانون تعیین( 4 
 

دليل رعايت نشدن مقررات قانوني، اصوالً چه  در دعواي بطالن مصوبات مجامع عمومي شركت سهامي به- 00
 يا اشخاصي بايد خوانده قرار گيرند؟ شخص

 امضا عنوان شخص حقوقی و سهامدارانِ مسئول بطالن و مدیران صاحب شرکت به( 1 
 عنوان شخص حقوقی و سهامدارانِ مسئول بطالن و کلیه مدیران شرکت به( 2 
 عنوان شخص حقوقی و سهامدارانِ مسئول بطالن شرکت به( 3 
 عنوان شخص حقوقی شرکت به( 4 
 

درصد سهام شركت، تشكيل  70سهامدار دارنده  7نفر از  0عمومي شركت سهامي خاص با حضور  مجمع- 05
در ( درصد از سهام شركت 01دارنده )اكبر به وكالت از آرش . كنند شده و مديران جديد را انتخاب مي

. شود اب ميرئيسه مجمع انتخ عنوان يكي از ناظرين، در هيئت جلسه مجمع مرقوم شركت نموده و به
عمومي  درصورت اثبات جعليت وكالتنامه اكبر از آرش، براي طرح دعواي اعالم بطالن تصميمات مجمع

 شوند و  دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ نفع محسوب مي مذكور، چه شخص يا اشخاصي ذي
 .عمومی معتبر است نفع بوده و تصمیمات مجمع ذی( سهام% 21دارنده )تنها آرش  (1 
 .عمومی صادر خواهد شد نفع بوده و حکم بطالن تصمیمات مجمع همه سهامداران ذی( 2 
 .شود عمومی صادر می نفع است و حکم بطالن تصمیمات مجمع ، ذی(آرش)تنها سهامدار موضوع وکالتنامه ( 3 
 حذف دارنده دلیل وجود حدّ نصاب قانونی، حتی با  نفع چنین دعوایی تلقی شده و به همه سهامداران، ذی( 4 

 .عمومی دارای اعتبار است درصد سهام، مجمع 21    
 

 ؟نيستكدام مورد درخصوص كاهش سرمايه شركت سهامي، صحيح - 00
 .دلیل زیان، به نصف یا کمتر تقلیل یابد کاهش سرمایه هنگامی اجباری است که سرمایه اسمی شرکت به( 1 
 .سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال شوددر کاهش سرمایه اختیاری، سرمایه اسمی شرکت ( 2 
 .توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم کنند درصورت کاهش اجباری سرمایه، دارندگانِ اوراق مشارکت می (3 
   عمومی درباره  مدیره باید پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع در کاهش سرمایه اختیاری، هیئت (4 

 .ایه را حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه آگهی کندکاهش سرم    
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 الشركه يكي از شركا، موافقت تمام شركا ضروري است؟ هاي زير، براي انتقال سهام يا سهم يك از شركت در كدام- 07
 مختلط سهامی و تضامنی ( 2  نسبی ( 1 
 مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و تضامنی( 4 با مسئولیت محدود و تضامنی ( 3 
  

 مورد صحيح است؟  براساس مقررات موضوعه ايران، درخصوص صدور برات، كدام- 00
 .تواند برات را بدون حق رجوع صادر کند صادرکننده برات می( 1 
 .کرد خود، برات صادر کند تواند به حواله صادرکننده برات نمی( 2 
 .کرد خود صادر کند ساب وی و به حوالهتواند بنا به دستور شخص دیگر، براتی به ح صادرکننده برات می( 3 
 .کرد غیر صادر کند تواند به دستور و حساب شخص دیگر، برات را فقط به حواله صادرکننده برات می( 4 
 

در هيچ »: دارد قانون تجارت كه درخصوص شركت با مسئوليت محدود مقرر مي 110با توجه به مفاد ماده - 09
 ، كدام مورد صحيح است؟«.الشركه خود كند كي را مجبور به ازدياد سهمتواند شري مورد، اكثريت شركا نمي

 شده و اندوخته قانونی با اکثریت سرمایه و عددی شرکا مجاز است،  افزایش سرمایه از محل مطالباتِ حال (1 
 .صورت نقدی و با رأی اکثریت، مجاز نیست ولی افزایش سرمایه با تأمین مالی به    

 توان شریک را از طریق اقدام  بر افزایش سرمایه شرکت، نمی عمومی شرکا مبنی مجمعپس از تصمیم  (2 
 .الشرکه خود کرد حقوقی، ملزم به تأمین وجوه به نسبت سهم   

 توان شریکی را به افزایش سرمایه ملزم ساخت، مگر آنکه نیمی از سرمایه اسمی  با اکثریت شرکا نمی (3 
 .شرکت از میان رفته باشد    

 .بدون موافقت همه شرکای شرکت، افزایش سرمایه مجاز نیست (4 
 

تواند از  ، اگر بانك گواهي عدم پرداخت صادر كند، دارنده چك نمي1097طبق قانون صدور چك - 53
 . ....................اجراهاي مندرج در اين قانون، براي وصول وجه چك استفاده كند، مگر آنكه  ضمانت

 های الکترونیکی مربوطه گذشته باشد اعالم مراتب در سامانهساعت از  24( 1 
 کد رهگیری نیز اخذ و بر روی گواهی عدم پرداخت، درج شده باشد( 2 
 برای وصول وجه، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد( 3 
 نیّت باشد دارنده با حُسن ( 4 
 

كند  نيز پشت آن را به عنوان ضامن امضا مي« د»صادر و شخص « ج» در وجه« ب»اي به وكالت از  سفته« الف»- 51
ماه از سررسيد، سفته مزبور  كه با گذشت يك  درصورتي. كند نيز آن را در وجه محمود ظهرنويسي مي« ج»و 

 وصول يا واخواست نشده باشد، كدام اشخاص زير، در برابر دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند؟
 «د»و « ب»، «الف»( 2 «د»و « ج» ،«ب»، «الف»( 1 
 «د»و « ب»( 4  « د»و « ج»، «الف»( 3 
 

 نظر كردن از دعاوي مشكوک يا واگذاري آن به يكي از طلبكاران، صحيح است؟ كدام مورد درخصوص صرف- 50
 در صالحیت هیئت طلبکاران است و درصورت واگذاری آن به یکی از طلبکاران، نامبرده در حدود طلب  (1 

 .آمده، حق تقدّم دارد دست خود، در حاصل فروش مال به    
 است و درصورت واگذاری آن به یکی از طلبکاران، نامبرده در در صالحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی  (2 

 .آمده، حق تقدّم دارد دست حدود طلب خود، در حاصل فروش مال به    
 اره تصفیه امور ورشکستگی و واگذاری آن به یکی از نظر کردن از دعاوی مشکوک، در اختیار اد صرف (3 

 .طلبکاران، در صالحیت هیئت طلبکاران است و نامبرده در حدود طلب خود، حق تقدم دارد    
 نظر کردن از دعاوی مشکوک، در صالحیت هیئت طلبکاران و واگذاری آن به یکی از طلبکاران، در  صرف (4 

 کستگی است و نامبرده در حدود طلب خود، در حاصل فروش مال اختیار اداره تصفیه امور ورش    
 .آمده، حق تقدّم دارد دست به    
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پذيرد، تصرف  در شهرهايي كه امر تصفيه امور ورشكسته توسط مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر انجام مي- 50
 در وجوه حاصله از فروش اموال و وصول مطالبات، چگونه است؟

 .شود و با حواله مدیر تصفیه و تصدیق عضو ناظر، قابل برداشت است ادگستری نگهداری میدر صندوق د( 1 
 شود و به درخواست مدیر تصفیه و موافقت عضو ناظر، قابل  در حساب بانکی مستقلی واریز و نگهداری می (2 

 .برداشت است    
 یر تصفیه و دستور دادگاه، قابل شود و به درخواست مد در حساب بانکی مستقلی واریز و نگهداری می (3 

 .برداشت است    
 شود و به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه،  در صندوق دادگستری و به حساب مخصوص نگهداری می( 4 

 .قابل برداشت است    
 

هاي تضامني و سهامي خاص، چه تأثيري در وضعيت  به لحاظ قانوني، ورشكستگي شركت يا شريك شركت- 50
 يگر دارند؟يكد

 در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب انحالل شرکت و ورشکستگی شرکت، موجب  (1 
 ورشکستگی شریک شود، اما در شرکت سهامی، ورشکستگی شرکت یا شریک آن، تأثیری در وضعیت     
 .دیگری ندارد    

 و ورشکستگی شرکت، در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب ورشکستگی شرکت  (2 
 موجب ورشکستگی شریک شود، اما در شرکت سهامی، ورشکستگی شرکت یا شریک آن، تأثیری در     
 .وضعیت دیگری ندارد    

 در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب انحالل شرکت و ورشکستگی شرکت، موجب  (3 
 کت ممکن است سبب ورشکستگی شریک در شرکت سهامی، ورشکستگی شر. ورشکستگی شریک شود    
 .شود، اما ورشکستگی شریک تأثیری در وضعیت شرکت ندارد    

 در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت،  (4 
 در شرکت سهامی ورشکستگی شرکت تأثیری در وضعیت شریک ندارد، . موجب ورشکستگی شریک شود    
 .ن ورشکستگی شریک ممکن است سبب انحالل شرکت شودلک    

 
درخصوص تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كند، كدام مورد - 55

 صحيح است؟
 .شود به مجازات ناظر به کالهبرداری محکوم می( 1 
 .شود ورشکسته به تقصیر است، ولی مجازات وی تشدید می( 2 
 .شود ورشکسته به تقلّب است و مطابق قانون مجازات اسالمی مجازات می( 3 
 .شود درصورت عمدی بودن، ورشکسته به تقلّب است و به مجازات کالهبرداری محکوم می( 4 
 

 مديره و مديرعامل شركت تعاوني سهامي عام، كدام مورد صحيح است؟ درخصوص حدود اختيارات هيئت- 50
 ات اساسنامه و قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ـ در حدود اختیارات تفویضیمحدود به مقرر( 1 
 ـ محدود به اختیارات تفویضی. های مجامع، نامحدود است مشروط به رعایت موضوع شرکت و صالحیت( 2 
 محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه ـ محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه( 3 
 اختیارات مقرر در اساسنامه ـ در حدود اختیارات تفویضیمحدود به ( 4 
 

شود،  اي كه با شركت مي مديره، در معامله مديره شركت تعاوني، بدون اجازه هيئت كه عضو هيئت درصورتي- 57
 طور غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شود، حكم قانوني آن چيست؟ به

 .امله، قابل ابطال استصرفاً در موارد تدلیس و تقلّب طرف مع( 1 
 .خود باطل است به عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله خود هرگاه مجمع( 2 
 .عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله توسط دادگاه قابل ابطال است هرگاه مجمع( 3 
 عمومی نیز آن را تصویب  که شرکت متضرر شده و مجمع معامله مزبور صحیح و نافذ است، لیکن درصورتی (4 

 .نکند، مدیر مزبور مکلف به جبران خسارت است    
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درخصوص امكان و شرايط فروش غيرنقدي اموال تاجر ورشكسته توسط اداره تصفيه امور ورشكستگي، - 50
 كدام مورد صحيح است؟

 اما فروش اموال غیرمنقول، با وعده مجاز است، لیکن در فروش اموال منقول، پرداخت بها باید نقدی باشد  (1 
 .انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد    

 دار اموال غیرمنقول، تسلیم و انتقال قطعی  فروش اموال منقول لزوماً نقدی است، اما درصورت فروش وعده (2 
 .آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد    

 رنقدی اموال ورشکسته مجاز است، لیکن تسلیم مال منقول و انتقال قطعی مال غیرمنقول نباید فروش غی (3 
 .قبل از پرداخت بها صورت گیرد    

 فروش غیرنقدی اموال ورشکسته با اجازه دادگاه مجاز است، لیکن تسلیم مال نباید قبل از پرداخت بها  (4 
 .صورت گیرد    

 
 اي است؟ سابقه الكترونيكي مطمئن، چه سابقهدر تجارت الكترونيكي، - 59

 .مطابق شرایط سیستم اطالعاتی مطمئن ایجاد و نگهداری شده باشد( 1 
 .تمامی شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را داشته باشد( 2 
 .ساز باشد که قابل استناد به اصل در همه مواردی( 3 
 .شود سند رسمی یا در حکم آن تلقی نمی( 4 
 

 صوص صالحيت هيئت داوري بورس، كدام مورد صحيح است؟درخ- 03
 .در موارد مصرّح در قانون، نافی صالحیت عام محاکم دادگستری نیست (1 
 گذاران بورسی، هیئت داوری صالحیت  در رسیدگی به تمامی اختالفات بینِ کارگزاران، ناشران و سرمایه (2 

 .اجباری دارد    
 ای آنها باشد،  گذاران بورسی که ناشی از فعالیت حرفه گزاران، ناشران و سرمایهدر همه اختالفات بینِ کار (3 

 .دارد( بر توافق مبتنی)هیئت داوری صالحیت اختیاری     
 گذاران بورسی در موارد موضوع صالحیت هیئت داوری،  رسیدگی به اختالفات بینِ کارگزاران، ناشران و سرمایه (4 

 .ربط است های ذی ن در کانونمنوط به عدم سازش طرفی    
 

 :اصول استنباط حقوق اسالمي و متون فقه
 

 نامند؟ صورت توسعه يا تضييق را در اصطالح، چه مي تصرف يكي از دو دليل در موضوع يا محمول دليل ديگر به- 01
 ورود ( 2  حکومت ( 1 
 تخصّص( 4  تخصیص( 3 
 

 چه مفهومي؟ آيا متن زير، داراي مفهوم است؟ درصورت وجود،- 00
كه مخالف صريح قانون نباشد،  اند، درصورتي قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده» 

 .(م.ق 1ماده )« .نافذ است
 بلی ـ حصر ( 2  بلی ـ وصف( 1 
 .خیر، مفهوم ندارد( 4  بلی ـ شرط( 3 
 

 ؟شود نميفهميده  كدام مورد، از ظاهر جمله شرطيه- 00
 انحصار در سببیّت( 2  استقالل در سببیّت( 1 
 سببیّت مقدّم نسبت به تالی( 4  ترتّب تالی بر مقدّم ( 3 
 

 در شبهات غيرمحصوره، علم اجمالي مقتضي كدام حكم است؟- 00
 وجوب موافقت قطعی( 2  وجوب احتیاط تام( 1 
 حرمت مخالفت قطعی( 4 حرمت مخالفت احتمالی( 3 
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هرگاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوک باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد »: قانون مدني 059ماده - 05
 بر كدام اصل است؟  ، مبتني«بود

 استصحاب( 2  احتیاط( 1 
 عدم( 4  برائت( 3 
 

 ، كدام مورد صحيح است؟«استصحاب عدمي»با « اصل عدم حدوث حادث»در مقايسه - 00
 .حدوث حادث، در استصحاب عدمی، وقوع یک حادثه، یقینی استبرعکس اصل عدم ( 1 
 .برعکس استصحاب عدمی، در اصل عدم حدوث حادث، وقوع یک حادثه، یقینی است( 2 
 .در هر دو اصل، وقوع یک حادثه، مورد تردید است( 3 
 .در هر دو اصل، وقوع یک حادثه، یقینی است( 4 
 

 م مورد است؟تخيير در مسئله تزاحم، بيانگر كدا- 07
 حکم عقلی و شرعی واقعی( 2  حکم شرعی واقعی( 1 
 حکم ظاهری( 4  حکم عقلی واقعی( 3 
 

 ، مطابق با نظر مشهور، كدام مورد صحيح است؟«جمع تبرّعي»و « جمع عرفي»درخصوص - 00
 .فقط جمع تبرّعی، دارای اعتبار است( 2 .فقط جمع عرفی، دارای اعتبار است( 1 
 .هر دو، فاقد اعتبار هستند( 4 .ای اعتبار هستندهر دو، دار( 3 
 

 يك از موارد زير، داراي مفهوم است؟ كدام- 09
1ماده . )نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست( 1   .(م.ق 59
 .(م.ق 343ماده . )بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد، باطل است( 2 
 .(م.ق 1113ماده . )دارایی خود، هر تصرّفی را که بخواهد بکندتواند در  زن مستقالً می( 3 
1ماده . )زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رجعیّه است، موجب حرمت ابدی است( 4   .(م.ق 54
 

 كنند؟ ترتيب، قاعده اوّليه در تعارض مستقر چيست؟ در اين خصوص، فقها چگونه عمل مي به- 73
 تساقط ـ عمل به تساقط( 2 عالجيةتخییر ـ عمل به اخبار ( 1 

 احتیاط ـ عمل به تساقط( 4 عالجيةتساقط ـ عمل به اخبار ( 3 
 

تواند آن مال را براي  مطابق عبارت زير، اگر كسي به ديگري وكالت در فروش مال خود دهد، آيا وكيل مي- 71
 خود خريداري كند؟

الوكيل فيجوز ان يبيع  ن صرّح بما يعمّ نفسه فال اشكال و ان اطلق فهل يعمّ نفس لو وكّله في بيع سلعته فا» 
 «.من نفسه ام ال وجهان بل قوالن اقواهما االوّللسلعة ا

 .تواند فقط در وکالت عام می( 1 
 .تواند فقط در وکالت مطلق می( 2 
 .تواند در وکالت عام و مطلق می( 3 
 .تواند شده باشد که وکیل می  اند، مگر اینکه تصریحتو در وکالت عام و مطلق نمی( 4 
 

 ، مقتضي چه نوع وكالتي است؟«انت وكيلي في امر داري»عبارت - 70
 عامه ( 2  مطلقه( 1 
 نحو تخییر به( 4  خاصه( 3 
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 مطابق متن زير، كدام مورد صحيح است؟- 70
 «.لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل فيما جاز لهبالمعروف  صيةلو جوّزنا للصبّي بعض التصرفات في ماله كالو» 
 تواند  که اجازه تصرف دارد، فرد باالی ده سال را وصیّ خود قرار دهد، آن وصی می اگر کودک درمواردی (1 

 .وکیل تعیین کند    
 .که اجازه تصرف دارد، وصیّ خود قرار دهد تواند فرد باالی ده سال را درمواردی کودک می( 2 
 .که اجازه تصرف دارد، وکیل تعیین کند تواند درمواردی ساله می دک دهکو( 3 
 .که اجازه تصرف دارد، وکالت کند تواند درمواردی ساله می کودک ده (4 
 

 مطابق با عبارت زير، چنانچه بعد از شهادت فرع بر شهادت اصل، شاهد اصلي انكار كند، كدام مورد صحيح است؟- 70
االصل فانكر شاهد االصل فان كان بعد حكم الحاكم فال يلتفت الي االنكار، و ان  ةادلو شهد الفرع علي شه» 

 «.؟ وجهانةالفرع او يعمل باعدلهما و مع التساوي تطرح الشهاد بيّنةكان قبله فهل تطرح 
 .شود، ولو بعد از حکم حاکم باشد بیّنه فرع رد می( 1 
 .شود ر نمیاگر بعد از حکم حاکم باشد، اعتنایی به انکا( 2 
 .شود، اگر قبل از حکم حاکم باشد اعتنایی به انکار شاهد اصل نمی( 3 
 .شود، خواه بعد از حکم حاکم باشد یا قبل از آن اعتنایی به انکار نمی( 4 
 

 كدام برداشت از عبارت زير، صحيح است؟- 75
يكون العلم مستنداً الي الحواسّ الضابط فيما به يصير الشاهد شاهداً العلم القطعي و اليقين فهل يجب ان » 

ام يكفي العلم القطعي بايّ  ةلم يجز الشهاد الحسّيّةفاذا حصل العلم القطعي بشيءٍ من غير المبادي  ةالظاهر
 «.سبب كالعلم الحاصل من التواتر و االشتهار؟ وجهان، االشبه الثاني

 .علم حاصل از تواتر و اشتهار برای شهادت کافی نیست( 1 
 .دت باید از روی علمی باشد که مستند به حواس ظاهری باشدشها (2 
 .شهادت کافی است که از روی علم قطعی باشد، هرچند علم مستند به مبادی غیرحسی باشد( 3 
 شهادت کافی است که از روی علم قطعی باشد، هرچند علم از امور غیرعادی حاصل شده باشد، به  (4 

 .هد حجت باشدشرط اینکه علم مزبور برای شا    
 

 با توجه به عبارت زير، كدام مورد صحيح است؟- 70
 ةان يشهد ذو العداو: و هي امور منها خاصةمن اسباب  الحاصلةال مطلقاً بل  لتهمةمن صفات الشاهد ارتفاع ا» 

ال تردّ شهادته ف ینيّةالد ةالفسق، و امّا ذو العداو ةعلي عدوّه، و تقبل شهادته له اذا لم يستلزم العداو یّةالدنيو
 «.له او عليه حتّي اذا ابغضه لفسقه و اختصمه لذلك

 .عداوت دینی، مانع از قبول شهادت نیست( 1 
 .عداوت دنیوی، مطلقاً مانع از قبول شهادت است( 2 
 .عداوت دینی و دنیوی، مانع از قبول شهادت است( 3 
 .که مستلزم فسق شاهد باشدعداوت دینی و دنیوی، مانع از قبول شهادت نیست، مگر این( 4 
 

 كدام مورد، صحيح است؟- 77
 . الطالق الرجعی یوجب الخروج عن االحصان( 2  .الطالق الرجعی الیوجب الخروج عن االحصان( 1 
  .الطالق البائن و الرجعی یوجب الخروج عن االحصان (4 .الطالق البائن الیوجب الخروج عن االحصان (3 
 

 ؟نداردرباره وقف، امكان حكم به مجازات قطع درصورت سرقت وقف وجود براساس كدام مبنا د- 70
 المنفعةانّه فک الملک لدرّ ( 2  انّه ملک للواقف( 1 
 انّه ملک للموقوف علیه الخاص( 4 انّه ملک للموقوف علیه العام ( 3 
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 شود؟ با توجه به عبارت زير، حدّ سرقت در كدام مورد، ساقط مي- 79
يقطع، و لو تاب قبل قيام  لبيّنةيؤخذ منه المال و اليقطع و لو تاب او انكر بعد قيام ا ةًاالقرار مرّلو انكر بعد » 

 «.و قبل االقرار سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد االقرار يتحتّم القطع البيّنة
 .اگر بعد از قیام بیّنه، توبه کند( 2 .اگر بعد از اقرار، توبه کند( 1 
 .اگر بعد از یک مرتبه اقرار به سرقت، انکار کند( 4 .بیّنه، انکار کنداگر بعد از قیام ( 3 
 

 كدام برداشت از عبارت زير، صحيح است؟- 03
 «.لو حمل علي غيره من غيرسالح ليأخذ ماله او يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني» 
 به قتل برساند، دفاع جایز بلکه اگر کسی، بدون سالح به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را  (1 

 .واجب است    
 اگر کسی، بدون سالح به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع جایز بلکه  (2 

 .، واجب است(قتل)در مورد دوم     
 یرد یا او را به قتل اگر کسی بدون سالح، دیگری را وادار کند که به شخصی حمله کند تا مال او را بگ  (3 

 .برساند، دفاع جایز بلکه واجب است    
 اگر کسی دیگری را وادار کند که بدون سالح، به کسی حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند،  (4 

 .، واجب است(قتل)دفاع جایز بلکه در مورد دوم     
 

 :حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

 
وي در فرانسه محاكمه، محكوم و . شودهزار ريالي ايران در فرانسه ميجعل اسكناس دهمرتكب « الف»- 01

 كدام مورد درخصوص صالحيت محاكم ايران در رسيدگي به اين جرم، صحيح است؟. شودمجازات اجرا مي

 ت، صور این االرض شود، صالح به رسیدگی هستند و در غیرکه مشمول عنوان افسادفیصورتیتنها در (1 
 .صالحیت رسیدگی ندارند    

 .که اسکناس به ایران وارد شده باشد، صالح به رسیدگی هستندتنها درصورتی( 2 
 .شودصالح به رسیدگی هستند و قاعده احتساب رعایت می (3 
 .صالح به رسیدگی نیستند( 4 

 
 ؟نيستكدام مورد زير، تحت همين عناوين مطروحه، قابل مجازات - 00

 شروع به سردستگی( 2 ه جرم حدّی مستوجب جلدشروع ب( 1 
 شرکت در سرقت حدّی( 4 3معاونت در شروع به جرم دارای حبس درجه ( 3 
 

 گيرد؟كار رفته است، در كدام درجه مجازات تعزيري قرار ميضبط اشيا و اموالي كه در ارتكاب جرم به- 00
 درجه هفت( 1 
 .مجازات تعزیری نبوده و فاقد درجه است( 2 
 .شودشود، درجه آن تعیین میبنا به میزان مالی که ضبط می( 3 
 که ناظر به اشخاص حقوقی باشد، درجه یک و درخصوص اشخاص حقیقی، بنا به میزان مالی که درصورتی (4 

 .شودشود، درجه آن تعیین میضبط می    
 

سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه  بيست جهت ارتكاب جرمي با مجازات قانوني پنج تا  اي، بهساله 17پسر - 00
كدام نهاد نسبت به وي، در شرايط قانوني، . شود شالق، به نگهداري در كانون اصالح و تربيت محكوم مي

 ؟نيستقابل اِعمال 
 تعلیق اجرای مجازات ( 2  آزادی مشروط( 1 
 حکم به معافیت از کیفر( 4  تعویق صدور حکم ( 3 
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 عنوان مجازات تكميلي، با وجود تمامي شرايط قانوني تعيين كرد؟به تواننميكدام مورد را - 05
 منع از اشتغال در سازمان معین( 1 
 عنوان مدیر مسئول رسانهمنع از اشتغال به( 2 
 های دولتی و عناوین افتخاریمنع استفاده از نشان( 3 
 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه دخیل در ارتکاب جرم( 4 
 

 كدام مورد درخصوص معاونت در جرم، صحيح است؟- 00

 .معاونت در جرایم ترک فعلی، قابلیت تحقق ندارد( 1 
 .، قابل مجازات نیست3تا  1معاونت در جرایم تعزیری درجه ( 2 
 .باشدمعاونت در حدودی که مجازات قانونی آنها شالق حدّی است، دارای مجازات تعزیری می (3 
 ون، مجازات خاصی برای معاون، تحت همین عنوان، تعیین شده باشد، همان کیفر اِعمال که در قاندرصورتی (4 

 .شودشود و با قواعد عمومی معاونت، مجازات تعیین نمی می    
 

 شود؟در كدام مورد، دو مجازات اجرا مي- 07
 کم، مجدّداً شود و پیش از اجرای حمحکوم می 2شده و به مجازات حبس درجه  مرتکب جرمی« الف» (1 

 .شودمحکوم می 4مرتکب جرم دیگری شده و برای آن، به حبس درجه     
 .کند فردی یک نفر را به دو سبب، در دو زمان و مکان مختلف قبل از اجرای حد، قذف می( 2 
 .فردی مرتکب دو بار خیانت در امانت شده که دارای شکّات مختلف است( 3 
 .کندرا به دیگری منتقل می« ب»، با جعل امضا، ملک «الف»( 4 
 

در جريان رسيدگي، جنون . شود كند و او مرتكب جرم مي، مجنوني را تحريك به ارتكاب جرم مي«الف»- 00
 چيست؟« الف»عنوان و كيفر . شود مباشر حين ارتكاب جرم احراز مي

 .صورت، مجازات مستقل دارد اینباشد که در  3تا  1معاون جرم محسوب نشده، مگر جرم ارتکابی از جرایم درجه ( 1 
 .دلیل آنکه مباشر مسئولیت کیفری ندارد، معاون قابل مجازات نیست شده، ولی بهمعاون جرم محسوب ( 2 
 .شوددلیل تحریک مجنون، به اقدامات تأمینی محکوم می معاون جرم محسوب نشده، ولی به( 3 
 .تکابی را داردشده و مجازات معاونت در جرم ارمعاون جرم محسوب ( 4 
 

بابت جرم پولشويي، به ده سال حبس و جزاي نقدي به ميزان بيست ميليارد ريال و انتشار حكم « الف»- 09
ونيم  سال عنوان مجازات تكميلي و بابت قتل غيرعمدي، در نتيجه تخلف از سرعت مقرر، به دو محكوميت به

طور  هاي قابل اجرا در كدام مورد، بهزاتمجا. شودحبس و سه سال محروميت از حق رانندگي محكوم مي
 دقيق بيان شده است؟

 ده سال حبس و بیست میلیارد ریال جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت و نیز سه سال محرومیت از  (1 
 حق رانندگی     

 از دوازده سال و نیم حبس، بیست میلیارد ریال جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت و سه سال محرومیت ( 2 
 حق رانندگی    

 دوازده سال و نیم حبس و بیست میلیارد ریال جزای نقدی و سه سال محرومیت از حق رانندگی ( 3 
 ده سال حبس، بیست میلیارد ریال جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات اشد (4 
 

 ؟نيستهاي حبس، صحيح كدام مورد درخصوص مجازات جايگزين- 93
 روز، تعیین مجازات جایگزین حبس  11سال به کمتر از رت تخفیف مجازات حبس بیش از یک درصو (1 

 .الزامی است    
 تعیین مجازات جایگزین حبس در شرایط تعدّد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها، بیش  (2 

 .از یک سال حبس باشد، ممنوع است    
 سال و تعیین شش ماه حبس در رأی، ی جرم عمدی با حبس بیش از یک درصورت تخفیف مجازات قانون (3 

 .تعیین مجازات جایگزین حبس ممنوع نیست    
 سال حبس را درصورت تواند مرتکبین جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات شش ماه تا یک دادگاه می (4 

 .فقدان موانع قانونی، به مجازات جایگزین حبس محکوم کند    
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 ؟نيسترخصوص فاضل ديه، كدام مورد صحيح د- 91
 .اگر مردی، زنی را عمداً به قتل برساند، اخذ دیه از قاتل، نیازی به رضایت وی ندارد( 1 
 .پذیر استتهاتر فاضل دیه با طلب مقتول از قاتل، بدون رضایت قاتل امکان( 2 
 .د کندگیرنده فاضل دیه در فرضی که قصاص اجرا نشود، باید آن را مستر( 3 
 .شودهای حرام، فاضل دیه تغلیظ میدرصورت وقوع قتل در یکی از ماه( 4 
 

اشتباه گرفته است و مرتكب قتل « ج»را با شخص « ب»وي هويت . را داشته است« ب»، قصد كشتن «الف»- 90
 كدام مورد صحيح است؟. شودمي« ج»

 .خطای محض است مهدورالدم نباشد، قتل« ج»مهدورالدم باشد، ولی « ب»اگر ( 1 
 .هردو مهدورالدم باشند، قاتل مستحق مجازات تعزیری است« ج»و « ب»اگر ( 2 
 .، شروع به قتل عمد ارتکاب یافته است«ب»نسبت به ( 3 
 .عمدی است« ج»در هر حال، قتل ( 4 
 

صورت در. شودمي« ب»دهد و هم موجب هتك حيثيت مي« ب»با يك لفظ، هم نسبت زنا به همسر « الف»- 90
 شود؟چگونه مجازات مي« الف»وجود تمام شرايط قانوني، 

 .شودشده و هر دو مجازات اجرا می به مجازات حدّ قذف و توهین تعزیری محکوم( 1 
 .شودبا توجه به اینکه حدّ قذف از جنس توهین تعزیری است، فقط به مجازات حد محکوم می( 2 
 .شود، به شالق تعزیری محکوم می«ب»نکند، با شکایت  درخواست حدّ قذف« ب»که همسر درصورتی( 3 
 به مجازات حدّ قذف و توهین تعزیری محکوم شده و تنها درصورت سقوط مجازات حدّی، مجازات توهین  (4 

 .شوداجرا می    
 

 شود؟مورد زير، موجب زوال وصف كيفري عمل ارتكابي مي رابطه پدر و فرزندي در كدام- 90

 فرزند غیررشید خود، با سوءاستفاده از وضعیت وی اخذ چک از( 1 
 دفن غیرمجاز فرزند مقتول خود با علم به قتل( 2 
 مخفی کردن فرزند سارق خود( 3 
 اخذ ربا از فرزند خود( 4  
 

 كدام مورد درخصوص چك، صحيح است؟- 95
 .ده میلیارد ریال باشدجرایم مذکور در قانون صدور چک قابل گذشت است، مگر آنکه مبلغ چک بیش از  (1 
 توان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به شده و مسافرتی را نمیهای تضمینپرداخت چک (2 

 .آن، ادعای جعل کند    
 درصورت صدور چک به روز و پس از صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، فارغ از اینکه چک بابت چه  (3 

 .، چک جنبه کیفری داردموضوعی صادر شده باشد    
 چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و هر شخصی که با توسل به شیوه متقلبانه، مبادرت به دریافت دسته (4 

 .شوداعتباری خود کند، به مجازات مقرر در کالهبرداری محکوم می    
 

مشتريان بانك در  هاي برگشتي توسطكارمند يك بانك غيردولتي، وجوهي را كه بابت رفع سوءاثر چك- 90
. كرده استاختيار وي قرار داشته است، با قصد استفاده، برداشت و پس از چند روز، به حساب بانك مسترد 

 عمل وي مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
  .فاقد وصف کیفری است( 2 تصرف غیرقانونی در اموال بانک( 1 
 اختالس ( 4  خیانت در امانت( 3 
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هاي قانوني و جبران خسارات وارده، بر مجازاتعالوه. كندمي« ب»رت به ريختن اسيد بر روي مباد« الف»- 97
 ترتيب، كدام است؟ديده توسط مرتكب متمكّن و غيرمتمكّن مالي، به هاي درماني بزه حكم پرداخت هزينه

 ز محل صندوق تأمین های درمانی اـ هزینه. های درمانی تا سقف دیه یک انسان قابل پرداخت استهزینه (1 
 .شودهای بدنی پرداخت می ت خسار    

 ـ سازمان بهزیستی تا سقف معین در قانون، . هزینه درمانی تا سقف دیه یک انسان قابل پرداخت است (2 
 .کندهزینه درمانی را پرداخت می    

 های معین در قانون، هزینه ـ سازمان بهزیستی تا سقف. دیده استهای درمانی بزهملزم به پرداخت هزینه (3 
 .کنددرمانی را پرداخت می    

 های  های درمانی از محل صندوق تأمین خسارتـ هزینه. دیده استملزم به پرداخت هزینه درمانی بزه (4 
 .شودبدنی پرداخت می    

 
ورد درخصوص ضبط كدام م. دهدمي« ج»عنوان رشوه به  را بدون اطالع و رضايت او، به« ب»، مال «الف»- 90

 مال، صحيح است؟

 .ضبط مال منتفی است( 1 
 .شودمثل یا بهای آن مال، از اموال راشی ضبط می( 2 
 .مراجعه کند« الف»تواند برای مثل یا قیمت آن، به می« ب»مال، ضبط شده و  (3 
 « الف»مال، به  تواند تنها برای دریافت قیمت می« ب»شود و نفع دولت ضبط می مال موضوع رشوه، به (4 

 .مراجعه کند    
 

هاي كنترلي يك شركت را كه داراي تدابير امنيتي نيست، با گذاردن رمز، از دوربين ، سيستم«الف»- 99
كند و شركت مبلغ را پرداخت نمي. كنددسترس خارج و مطالبه وجهي براي در دسترس قرار دادن آن مي

ها، فايل پشتيبان براي خود تهيه و سپس ه در حافظه دوربينشداز تمامي اطالعات ضبط« الف»در نتيجه، 
 ، مرتكب چه جرايمي شده است؟«الف». كندها را پاک مياطالعات دوربين

 ایصرفاً تخریب داده و سرقت رایانه( 1 
 ایممانعت از دسترسی به سامانه، تخریب داده و سرقت رایانه( 2 
 سی غیرمجاز و تخریب داده ای، دسترشروع به کالهبرداری رایانه( 3 
 ایممانعت از دسترسی به سامانه، دسترسی غیرمجاز و سرقت رایانه( 4 
 

 ؟نيستيك از موارد زير، مشمول عوايد حاصل از جرم در بزه پولشويي كدام- 133
 اسناد الکترونیکی مبیّن حق مالی( 2  دارایی غیرمادی( 1 
 امتیاز مالی و غیرمالی( 4  منفعت مالی( 3 
 

 :آيين دادرسي كيفري
 

 تواند از دادگاه تقاضا كند كه وكيلي براي او تعيين شود؟ در چه جرايمي، متهم مي- 131
 در جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب با قضات متعدّد، به استثنای جرایم سیاسی و  (1 

 مطبوعاتی    
 و دادگاه انقالب با قضات متعدّدفقط در جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک ( 2 
 صرفاً در جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک( 3 
 در تمام جرایم، تا پایان اولین جلسه رسیدگی (4 
 

 لوايح، اسناد و مدارک جديدي از اصحاب دعوا دريافت كند؟ تواند نميدر كدام صورت، دادگاه - 130
 در صالحیت دادگاه کیفری یکپس از اعالم ختم رسیدگی و صرفاً در جرایم ( 1 
 پس از اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی ( 2 
 پس از اعالم ختم رسیدگی( 3 
 پس از صدور رأی( 4 
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بازرسي امتناع كند و به همين علت، خسارتي به درب منزل  اگر پدر متهمي از باز كردن درب منزل موردِ- 130
 ارت هستند؟مسئول جبران خس( اشخاص)وارد شود، كدام شخص 

 .دولت، حتی اگر قرار جلب به دادرسی یا حکم محکومیت متهم صادر شود( 1 
 .متهم، مگر اینکه جلب به دادرسی یا حکم محکومیت وی صادر شود( 2 
 .که قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم صادر شود دولت، درصورتی( 3 
 .متهم، مگر اینکه تقصیر بازپرس یا مأمور محرز شود( 4 
 

 هاي كيفري يك درخصوص اعسار از پرداخت ديه، كدام مورد صحيح است؟ درباره آراي اصداري از دادگاه- 130
 .عالی کشور نیستند قابل فرجام در دیوان( 1 
 .های کیفری یک، قابل فرجام است همانند سایر آرای دادگاه( 2 
 .، قابل فرجام استحکم، بیش از نصف دیه کامل باشد که میزان دیه موردِ درصورتی( 3 
 .حکم، نصف یا بیش از نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام است که میزان دیه موردِ درصورتی( 4 
 

 رسيدگي به جرم خريد و فروش مشروبات الكلي خارجي، در صالحيت كدام دادگاه است؟- 135
 انقالب با قضات متعدّد( 2 حسب مورد، کیفری دو یا انقالب با قاضی واحد( 1 
 انقالب با قاضی واحد( 4  کیفری دو( 3 
 

 ؟نيستكدام مورد، از جهات اعاده دادرسي - 130
 .علیه یا عدم تقصیر وی باشد گناهی محکوم ارائه ادلّه جدیدی پس از صدور حکم قطعی که موجب اثبات بی( 1 
 .شوداعتباری رأی دادگاه  ای از اهمیت که منجر به بی عدم رعایت اصول دادرسی با درجه( 2 
 . حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد مجازات موردِ( 3 
 .عمل ارتکابی، جرم نباشد( 4 
 

 عليه درصورت تعليق اجراي مجازات، كدام مورد مطابق با مقررات قانوني است؟ درخصوص احضار محكومٌ- 137
 عذر موجه، اقدام به جلب علیه را احضار و درصورت عدم حضور بدون  قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ( 1 

 .کند ایشان می    
 .شود علیه را احضار و درصورت عدم حضور بدون عذر موجه، مجدداً احضار می قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ( 2 
 .کند ولی حق جلب او را ندارد علیه را احضار می قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ( 3 
 .علیه وجود ندارد مٌالزام قانونی جهت احضار محکو( 4 
 

هاي زير، با وصول تقاضاي اعاده دادرسي و پذيرش اوليه آن، صدور دستور توقف  يك از مجازات در كدام- 130
 ؟نيستاجراي حكم الزامي 

 های بدنی مجازات( 2  سلب حیات( 1 
 وقمع بنا قلع( 4  حبس ابد( 3 
 

 كومان وجود دارد؟در چه مواردي، امكان بازرسي مكاتبات و مراسالت مح- 139
 درصورت ظنّ قوی به کشف جرم یا دستیابی به ادلّه وقوع جرم، با تشخیص بازپرس( 1 
 در موارد ضروری و با تشخیص قاضی اجرای احکام ( 2 
 در موارد ضروری و با تشخیص دادستان ( 3 
 در موارد ضروری و با تشخیص دادگاه( 4 
 

 يك از مقامات قضائي زير، الزامي است؟ شود، حضور كدام واحد تشكيل مي كه دادگاه انقالب با قاضي درمواردي- 113
 البدل یا یک مستشار رئیس یا دادرس علی( 2 البدل رئیس یا دادرس علی( 1 
 رئیس یا یک مستشار ( 4  فقط رئیس( 3 
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جرم، كدام  اي مرتكب جرم حمل مواد مخدر مستوجب اعدام شود، براي رسيدگي به اين ساله 10اگر پسر - 111
 دادگاه صالح است؟

 اطفال و نوجوانان( 2  انقالب با قاضی واحد( 1 
 انقالب با قضات متعدّد( 4 کیفری یک ویژه نوجوانان ( 3 
  

 ترتيب، در صالحيت كدام دادگاه است؟ النبي، به رسيدگي به جرايم بغي و سبّ- 110
 انقالب ـ انقالب ( 2  انقالب ـ کیفری یک( 1 
 انقالب ـ کیفری دو ( 4 یک ـ کیفری یک کیفری ( 3 
 

 اگر فردي در مشهد به استاندار اصفهان توهين كند، رسيدگي به اين جرم، در صالحيت كدام دادگاه است؟- 110
 کیفری یک تهران( 2  کیفری دو اصفهان( 1 
 کیفری دو تهران( 4   کیفری دو مشهد( 3 
 

 ؟نيستح درخصوص تقسيط جزاي نقدي، كدام مورد صحي- 110
 .طور مستقل طرح شود دعوای تقسیط جزای نقدی، در هر مورد باید به( 1 
 .درخواست تقسیط جزای نقدی، موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست( 2 
 .پذیر است تقاضای تقسیط جزای نقدی، قبل از قطعیت حکم محکومیت نیز امکان( 3 
 .شود وسیله قاضی اجرای احکام لغو می حکم تقسیط بهموقع اقساط جزای نقدی،  درصورت عدم پرداخت به( 4 
 

منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح  در جرايم در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلّح و به- 115
 نيروهاي مسلّح، تحت چه شرايطي امكان احاله پرونده به حوزه قضائي ديگر وجود دارد؟

 .تواند پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله دهد سلّح میرئیس سازمان قضائی نیروهای م( 1 
 عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان( 2 
 عالی کشور با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلّح و تجویز دیوان( 3 
 عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تجویز دیوان( 4 
 

 درخصوص قابليت فرجام آراي جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، كدام مورد مطابق با مقررات قانوني است؟- 110
 .نظر است صرفاً قابل تجدید( 1 
 .عالی کشور نیست خواهی در دیوان اساساً قابل فرجام( 2 
 .خواهی است که میزان دیه تا نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام درصورتی( 3 
 .خواهی است که میزان دیه، نصف دیه کامل یا بیشتر باشد، قابل فرجام رصورتید( 4 
 

درصورت مشاهده . ضابطان دادگستري براي كشف آلت قتاله، مأموريت بازرسي منزلي مشخص را دارند- 117
 مجلس، بالفاصله بايد مراتب را به مرجع  يك از جرايم زير، ضمن حفظ ادلّه و تنظيم صورت ارتكاب كدام

 قضائي اعالم كنند؟

 مطلق ارتکاب جرایم( 1 
 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص( 2 
 جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی( 3 
3جرایم موضوع ماده ( 4   قانون آیین دادرسی کیفری به استثنای جرایم سیاسی و مطبوعاتی 2
 

 لوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم، كدام مورد صحيح است؟درخصوص حق شهروندان براي ج- 110
3ماده « ت»و « پ»، «ب»، «الف»در جرایم مشهود موضوع بندهای  (1   قانون آیین دادرسی کیفری،  2

 درصورت عدم حضور ضابطان دادگستری     
 .دادگستری، هرچند که درخواست نکرده باشند در مطلق جرایم مشهود، مشروط به نیاز ضابطان( 2 
 در مطلق جرایم مشهود، مشروط به درخواست ضابطان دادگستری( 3 
 در تمامی جرایم مشهود، درصورت عدم حضور ضابطان دادگستری  ( 4 
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كننده جرم، شاهد وقوع آن نباشد، درصورت وجود چه شرايطي، دادستان مكلف به تعقيب متهم  اگر اعالم- 119
 ده است؟ش

 صِرف گزارش وقوع جرم ( 1 
 فقط ارائه دلیل بر صحت ادعا( 2 
 ارائه دلیل بر صحت ادعا یا گزارش جرم علیه امنیت داخلی و خارجی( 3 
3ارائه دلیل بر صحت ادعا یا گزارش جرایم موضوع ماده ( 4   قانون آیین دادرسی کیفری  2
 

خواهد كه ظرف سه روز پس از ابالغ احضاريه، در شعبه بازپرسي  اي از متهم مي اريهبازپرس، ضمن احض- 103
 درخصوص اقدام بازپرس مبني بر احضار متهم، كدام مورد صحيح است؟. حاضر شود

 .قانونی است و متهم، مکلف به حضور است( 1 
 .ر شودقانونی نیست و درصورت عدم حضور متهم، باید براساس شرایط قانونی احضا (2 
 .شود قانونی نیست، اما متهم باید حاضر شود و اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، جلب می( 3 
 تواند دستور جلب متهم را  قانونی است و درصورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، بازپرس می (4 

 .صادر کند    
 

 :حقوق اساسي
 

را در تمام جهات و با ( كساني)است حقوق چه كسي  ترتيب، دولت موظف قانون اساسي، به 01برابر اصل - 101
 يك از موارد زير، تضمين كند؟ رعايت كدام

 شهروند ـ موازین اسالمی ( 2  زن ـ موازین اسالمی ( 1 
 همه افراد ـ قانون اساسی( 4 پذیر ـ قوانین و مقررات اقشار آسیب( 3 
 

 .نباشد، آزاد است.................... به شرط آنكه .................... ها برابر قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي- 100
 بدون حمل سالح ـ مخلّ به مبانی اسالم( 2 بدون حمل سالح ـ قواعد آمره( 1 
 با گرفتن مجوز ـ مخلّ به مبانی اسالم( 4 با گرفتن مجوز ـ قواعد آمره( 3 
 

 است؟يك از موارد زير  توسط دولت، با رعايت كدامبرابر قانون اساسي، وظيفه ايجاد شغل - 100
 حقوق دیگران و اصل تخصص( 2 گونه محدودیتبدون هیچ( 1 
 نیاز جامعه و شرایط مساوی( 4 با توجه به امکانات دولت( 3 
 

زداشت درصورت با. كندمعين مي.................... توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه هيچكس را نمي- 100
ساعت، پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات ....................حداكثر ظرف مدت بايد 

 .فراهم شود.................... محاكمه 
  ـ یک هفته 43قاضی ـ ( 2 ـ در اسرع وقت 43قانون ـ ( 1 
 ـ یک هفته 24قاضی ـ ( 4 ـ در اسرع وقت 24قانون ـ  (3 
 

 ؟فصل قانون اساسي و در چه موضوعي آمده است كدامدر دسترسي و انتخاب وكيل، حق - 105
 ل ـ اصول کلیاوّ( 2  حقوق ملت  ـسوم ( 1 
 یازدهم ـ قوه قضائیه( 4 حق حاکمیت مردم  ـسوم ( 3 
 

 ؟نيستكدام مورد درخصوص وظايف قوه قضائيه، صحيح - 100
 پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین (1 
 های مشروعاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی( 2 
 های اداریسن اجرای صحیح قوانین در دستگاهنظارت بر حُ( 3 
 .ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشدهای اجرایی که هیچ هزینه های دستگاهرسیدگی به حساب( 4 
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 ؟نيستها هاي فعاليت تشكلمرة شرايط و محدوديتقانون اساسي، عدم نقض كدام مورد زير، در ز 00مطابق اصل - 107
 آزادی( 2   استقالل( 1 
 وحدت ملّی( 4  حقوق عمومی( 3 
 

 ها، صحيح است؟مورد درخصوص علني بودن رسيدگي در دادگاه كدام- 100
 .علنی بودن، برخالف منافع یکی از طرفین باشد( 1 
 .است تشخیص غیرعلنی نمودن در همه دعاوی، با دادگاه( 2 
 .االجراستتشخیص دادگاه در غیرعلنی بودن جرایم سیاسی و مطبوعاتی، الزم( 3 
 .در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا حق درخواست برگزاری محاکمات غیرعلنی را دارند( 4 
 

 ها، كدام مورد صحيح است؟درخصوص صدور حكم در دادگاه- 109
 .عالی کشور باشدین و مقررات یا رویه شعب دیوانها باید مستدل و مستند به قواناحکام دادگاه( 1 
 .ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن، حکم صادر شده استاحکام دادگاه( 2 
 را در قوانین مدوّنه یا با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر    اقاضی موظف است حکم هر دعو( 3 

 .کند صادر    
 تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال قوانین مدوّنه، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی قاضی نمی( 4 

 .معتبر، حکم قضیه را صادر کند    
 

تواند ميخودداري كنند و هركس .................... كه مخالف با .................... ها مكلفند از اجراي قضات دادگاه- 103
 .تقاضا كند.................... گونه مقررات را از  ابطال اين

 قوانین و مقررات ـ قانون اساسی و قوانین و مقررات اسالمی ـ دیوان عدالت اداری( 1 
 عالی کشور گانه ـ دیوانهای دولتی ـ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوای سهنامهها و آییننامهتصویب( 2 
 های دولتی ـ قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است نامهها و آییننامهتصویب (3 

 ـ دیوان عدالت اداری    
 های کلی نظام و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ـ رئیس مجلس شورای قوانین و مقررات ـ سیاست (4 

 اساسی قانون  133اسالمی براساس اصل     
 

 ، صحيح است؟هاعالي استان گذاري توسط شورايكدام مورد درخصوص ابتكار قانون- 101
 هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت، به مجلس شورای اسالمی حق دارد در حدود وظایف خود، طرح (1 

 .پیشنهاد کند    
 .رف دولت یا مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کندهایی تهیه و مستقیماً یا از طتواند در کلیه امور، طرحمی( 2 
 .حق دارد در حدود وظایف خود، لوایحی تهیه و به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند (3 
 .های خود را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کندحق دارد در کلیه امور، طرح (4 
  

 تر است؟حقوقي، كدام مورد صحيح مطابق قانون اساسي، درخصوص نظارت شوراي نگهبان بر قواعد- 100

 نظارت بر قوانین( 1 
 هانظارت بر قوانین و اساسنامه( 2 
 نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی( 3 
 نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی و مقررات( 4 
 

 گيرد؟ طرق زير صورت مي  اِعمال قوه مقننه، از كدام- 100
 عالی امنیت ملّی عالی انقالب فرهنگی و شورای شورای مجلس شورای اسالمی،( 1 
 پرسیمجلس شورای اسالمی و در مسائل بسیار مهم ممکن است از راه همه( 2 
 پرسی و شوراهای محلیهمه( 3 
 مجلس شورای اسالمی( 4 
 



 00 صفحه  آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت 
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 گيرد؟ يك از طرق زير صورت مي اِعمال قوه مجريه، از كدام- 100
 جمهور و وزیرانرئیسرهبری، ( 2 نداران و فرماندارانجمهور، وزیران، استارئیس (1 
 جمهور رهبری و رئیس( 4  جمهور و وزیرانرئیس (3 
 

 هاي ضروري، صحيح است؟كدام مورد درخصوص برقراري حكومت نظامي و محدوديت- 105
 جنگ  صورت موقت در حالت های ضروری بهبرقراری حکومت نظامی ممنوع است، ولی برقراری محدودیت( 1 

 .و شرایط اضطراری نظیر آن، حق دولت با تصویب مجلس شورای اسالمی است    
 .صورت موقت، حکومت نظامی برقرار سازد در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد به( 2 
 .برقراری حکومت نظامی ممنوع است، لیکن در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، مجاز است( 3 
 .روز ممنوع است 3برقراری حکومت نظامی بیش از ( 4 
 

 درخصوص اصل منع جمع مشاغل، كدام مورد صحيح است؟- 100
 .تواند مدیرعامل شرکت خصوصی باشدکارمند دولت می( 1 
 .امکان جمع شغل دولتی و سمت آموزشی در دانشگاه وجود ندارد( 2 
 .جمع یک شغل دولتی و یک شغل خصوصی استاصل بر عدم امکان ( 3 
 .اصل بر امکان جمع یک شغل دولتی و یک شغل خصوصی و عدم امکان جمع دو شغل دولتی است( 4 
 

 صحيح است؟ ،كدام مورد- 107
 بر های دولتی، تصمیم هیئت وزیران مبتنینظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه درخصوص اختالف (1 

 .االجرا استالزم تفسیر قانون،    
 های دولتی، تصمیم هیئت وزیران که با پیشنهاد نظر یا تداخل وظایف قانونی دستگاه در مورد اختالف (2 

 .االجرا استشود، الزمجمهور اتخاذ می رئیس    
 عادی  که نیاز به تفسیر قانونهای دولتی، درصورتینظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه در مورد اختالف( 3 

 .عالی کشور استداشته باشد، در صالحیت دیوان    
 های دولتی، باید در دیوان عدالت اداری نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه کلیه دعاوی و اختالف (4 

 .گیری شودزیر نظر رئیس قوه قضائیه طرح و تصمیم    
 

 حيح است؟عالي كشور، صهاي ديوانمورد درخصوص صالحيت كدام- 100
 ها و ایجاد وحدت ایجاد تشکیالت قضائی الزم در دادگستری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه (1 

 رویه قضائی    
 ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور از  (2 

 وظایف قانونی    
 جمهور ها، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیسنین در دادگاهنظارت بر اجرای صحیح قوا (3 

 از وظایف قانونی    
 های اداری، ایجاد وحدت رویه قضائی و مشورت به ها و دستگاهنظارت بر حُسن اجرای قوانین در دادگاه (4 

 رئیس قوه قضائیه در تعیین دادستان کل کشور    
 

 .................... .از مقامي كه شاغل آن است،  تواننميقاضي را - 109
 بدون تأیید دادستان کل کشور معلق کرد( 1 
 طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد بدون رضای او، به( 2 
 طور موقت یا دائم منفصل کرد بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به( 3 
 عالی کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه برکنار کردبدون رضایت وی و پیشنهاد رئیس دیوان( 4 
 

 يك از امور زير را مستقيماً بر عهده دارد؟برابر قانون اساسي، رئيس جمهور مسئوليت كدام- 103
 برنامه، بودجه، اداری و استخدامی( 2 اداری، استخدامی، پولی و بانکی( 1 
 و بودجه، ارتباط با دیگر قوا و اجرای قوانین برنامه( 4 ودجه و حفاظت از محیط زیستبرنامه، ب (3 


