
1395سواالت آزمون قضاوت   

 حقوق مدني:

سهم .  بستگان طبقه اول و دوم حين الفوت متوفي، پدر، مادر، يك خواهر، يك برادر و يك نوه دختري هستند- 1

 االرث نوه دختري از تركه چقدر است؟

م او از يك ششم به نسبت فرضنصف تركه به عالوه سه) دو سوم تركه                                                  ب) الف  

ارث نمي برد) نصف تركه                                                       د) ج  

قبل از شروع زندگي مشترك، دادگاه به .  خانم جواني پس از فوت همسر اول خود با مرد ديگري ازدواج مي كند-2

تا دريافت كامل مهريه، در خصوص حق حبس و . اده استواسطه عسرت زوج، حكم به تقسيط مهريه عندالمطالبه د

 حق مطالبه نفقه، زوجه چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟

.از تمكين خاص خودداري كند، ليكن موظف به تمكين عام است و حق مطالبه نفقه را نيز دارد) الف  

. مزبور، استحقاق نفقه ندارداز ايفاي مطلق وظايفي كه در برابر شوهر دارد امتناع كند، ليكن در مدت) ب  

.از تمكين خاص خودداري كند، ليكن موظف به تمكين عام است و حق مطالبه نفقه را ندارد) ج  

. كه در برابر شوهر دارد امتناع كند و حق مطالبه نفقه را نيز دارداز ايفاي مطلق وظايفي) د  

  كدام مورد، مثُبِت وقفيت مال است؟- 3

  طوالني بدون وجود وقف نامهعمل به وقف به مدت) الف

گورستان عمومي بودن) ب  

تصرف سابق به عنوان وقف در فرض تصرف فعلي به عنوان مالكيت) ج  

قرار دادن اشيا براي استفاده زائرين در بقاع متبركه) د  

يمت آن  شخصي براي تعمير خانه خود، مقداري سيمان از همسايه خويش قرض مي كند، به قصد اين كه بعداً بايد ق- 4

  ؟ قانوني عقد چيستوضعيت. را به مقرض بدهد

.عقد قرض، صحيح و قابل فسخ است) ب.                           عقد قرض، صحيح و غيرقابل فسخ است) الف  

.قصد او با مقتضاي عقد قرض، مطابقت ندارد) د.           عقد قرض باطل است، اما معامله بيع محسوب مي شود) ج  

قد صلحي، ده سكه طالي بهار آزادي با ده سكه نقره متعلق به زمان مبادله مي شود، در مجلس عقد از هر  طي ع-5

؟.يك از سكه ها فقط پنج عدد تسليم مي شود، عقد مزبور چه حكمي دارد  
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.صحيح است) الف  

.باطل است) ب  

.باطل است نسبت به ميزان سكه هايي كه در مجلس عقد قبض شده، صحيح و نسبت به مابقي) ج  

.تنها در صورتي كه قصد طرفين تمليك نبوده و تعهد به مبادله كرده باشند، صحيح است) د  

 كشاورزي با كاميون داري توافق مي كند در ازاي حمل محصول برنج اوو مقدار آن نامشخص است، از روستا به - 6

وضعيت قرارداد چگونه است؟. اشدشهر، پنج درصد از برنج ها به عنوان اجرت حمل، متعلق به كاميون دار ب  

.صرفاً در قالب عقد صلح مي تواند صحيح باشد) ب.              عقد اجاره محسوب مي شود و باطل است) الف  

.عقد جعاله محسوب مي شود و باطل است) د.             عقد جعاله محسوب مي شود و صحيح است) ج  

يلم را در ازاي پنج ميليون تومان كه از من طلب داريد، به شما مي اتومب«:  بدهكاري به طلبكار خود مي گويد- 7

فروشم و اگر ظرف يك هفته، عدم موافقت خود را نسبت به اين معامله اعالم نكنيد، سكوت شما به عنوان قبول 

آيا پس از گذشت ده روز و سكوت مخاطب، معامله اي ميان آنها منعقد شده است؟» .محسوب مي شود  

.معامله اي واقع نشده استخير، ) الف  

.آري، معامله واقع شده است) ب  

.خير، اگر چه سكوت مزبور همراه با قرينه قبول معامله است، اما بيع به دليل ديگري، محكوم به بطالن است) ج  

.است، اما اين معامله بيع محسوب نمي شود و تبديل تعهد استآري، معامله صحيحاً واقع شده ) د  

في الذمه، قبول كننده ادعا مي كند قصدش خريد يك تن برنج بوده است، اما فروشنده مدعي است  در بيع كلي -8

در صورتي كه قيمت برنج مورد نظر فروشنده و عدس مساوي باشند، حكم معامله . كه يك تن عدس فروخته است

 چيست؟

.بيع واقع شده است، اما خريدار حق فسخ معامله را دارد) الف  

.شده استعقدي واقع ن) ب  

.عقد محمول بر صحت است، مگر اين كه خريدار قصد و ادعاي خود را ثابت كند) ج  

.عقد صحيح است، اگر فروشنده قصد و ادعاي خود را ثابت كند) د  

 كارخانه داري ايميلي حاوي ايجاب فروش يك صد تن مواد اوليه در ازاي مبلغ مشخص را از يك شركت توليدي -9

مخاطب ايميل ادعا كند كه يك هفته پيش، به محض مطالعه ايميل حاوي ايجاب فروشنده، قبول اگر . دريافت مي كند

 ايجاب را قصد كرده است، معامله مزبور چه وضعيتي دارد؟
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.بيع در زمان اقرار خريدار واقع نشده است) الف  

.عقدي واقع نشده است) ب  

.يميل را قبول كندعقدي واقع نشده است، مگر اينكه فروشنده ادعاي مخاطب ا) ج  

.بيع در زمان قصد خريدار، صحيحاً واقع شده است) د  

 طلبكاري ايجاب ضامن را قبول مي كند، اما نمي داند پس از عقد ضمان، ذمه مديون آزاد مي شود، ضمانت مزبور، - 10

 چه وضعيتي دارد؟

.عقد ضمانت به علت جهل مضمون له به آثار آن، باطل است) الف  

.به علت عدم تطابق قصد طرفين، باطل استعقد ضمانت ) ب  

.عقد ضمانت صحيح است، اما مديونيت مضمون عنه پس از ضمان باقي است) ج  

.عقد ضمانت صحيح است و ذمه مديون اصلي از دين بري مي شود) د  

  در كدام مورد، ولي قهري حق طالق زوجه مولي عليه را دارد؟-11

صغر، سفه و جنون مولي عليه)                       بصغر و جنون مولي عليه          ) الف  

جنون مولي، اعم از دايمي و ادواري) جنون دايمي مولي عليه                                  د) ج  

  درباره هبه، كدام مورد صحيح است؟-12

.عاريه دادن عين مرهوب، حق رجوع واهب را ساقط نمي كند) الف  

. رايگان حقوقي مانند حق انتفاع، ارتفاق، رهن و تحجير مي شودهبه، شامل انتقال) ب  

.بخشش طلب به مديون، نوعي ابراء است) ج  

.حجر واهب يا متهب حق رجوع را از بين نمي برد) د  

  درباره كفالت، كدام مورد صحيح است؟-13

.كفالت مكفول از كفيل، صحيح است) الف  

.كفالت، سبب انتقال دين مي شود) ب  

. كفالت از كفيل، فوت هر مكفول، كفيالن پس از او را بري مي كنددر) ج  

.اقامه دعوي بر مكفول براي مطالبه حق، پيش از عقد كفالت الزم است) د  
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احمد همين اتومبيل را به . مرتضي آن را به احمد منتقل مي كند.  جمشيد اتومبيلي را به مرتضي مي فروشد-14

كدام مورد صحيح . نقل و انتقاالت، قرارداد بيع بين جمشيد و مرتضي اقاله مي شودمتعاقب اين . جمشيد صلح مي كند

 است؟

.مرتضي ملزم به دادن مثل اتومبيل يا قيمت آن به جمشيد است) الف  

.با انتقال اتومبيل از مرتضي به احمد، حق اقاله معامله اول، از بين مي رود) ب  

.ترد كندمرتضي ملزم است اتومبيل را به جمشيد مس) ج  

.مرتضي متعهد به پرداخت قيمت اتومبيل به جمشيد است) د  

   در كدام مورد مزارعه باطل مي شود؟- 15

.هرگاه عامل در اثنا يا در ابتداي عمل، آ را ترك كند) الف  

.هرگاه زرع معيني قيد شده باشد و عامل، غير آن را زرع نمايد) ب  

.صه اي از حاصل، مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهدهرگاه شرط شود يكي از دو طرف عالوه بر ح) ج  

.هرگاه زمين به واسطه فقدان آب از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد) د  

؟دارد شرط خيار در كدام مورد راه -16  

نكاح) د                                   صلح   ) جضمان                                   ) بوقف                                ) الف  

فوت مستأجر چه تأثيري بر . در عقد اجاره مستأجر تعهد كرده است كه تنها خود از عين مورد اجاره استفاده كند-17

 عقد اجاره مي گذارد؟

.     خ كندموجر مي تواند آن را فس) ب.                                              منفسخ مي شود) الف  

.تأثيري ندارد) د.                                                  باطل مي شود) ج  

بعداً معلوم مي شود كه مال مزبور پيش . احسان ملكي را به عنوان مال بهرام به صورت فضولي به جواد مي فروشد- 18

  چه حكمي دارد؟معامله مزبور. قل شده استتاز معامله به دليل ارث به احسان من

.باطل است) ب.                   نفوذ آن، موقوف به اجازه احسان است) الف  

.نافذ است) د.                       نفوذ آن، موقوف به اجازه بهرام است) ج  

حق آيا احمد .  مفلس مي شوداحمد مال خود را به سيما مي فروشد و پس از تسليم عين مبيع به خريدار، سيما-19

؟استرداد عين مبيع را دارد  

. بلي، خواه ثمن كلي باشد، يا عين معين)                   ب.خير و براي گرفتن ثمن، داخل در غرما مي شود)الف  
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.بلي، اگر ثمن، عين معين باشد) د.                                                بلي، اگر ثمن كلي باشد) ج  

اگر . زمين خود را كه صد ميليون تومان ارزش داشته به صدوبيست ميليون تومان مي فروشدمجنون ادواري، - 20

؟باشد كه معامله در زمان افاقه يا جنون وي بوده است، معامله چه وضعيتي داردمعلوم ن  

. شدن افاقه قابل تنفيذ است توسط خود وي، بعد از مسلّم)ب.                                   توسط ولي وي، قابل تنفيذ است)الف  

.صحيح و نافذ است) د.                                                               باطل است) ج  

عقد وديعه چه وضعيتي دارد؟ .  سفيه، مال خود را بدون اذن ولي به وديعه مي گذارد اما ولي آن را تنفيذ نمي كند-21

ون تعدي و تفريط تلف شود، چه حكمي دارد؟اگر مال در نزد مستودع، بد  

. مستودع ضامن نيست- ا نباشديوديعه صحيح است، خواه به شرط عوض باشد ) الف  

. مستودع ضامن است-باطل است) ب  

..مستودع امين است و ضامن نيست. اگر وديعه بدون شرط عوض باشد، صحيح است) ج  

. مستودع ضامن نيست-را فسخ كندوديعه صحيح است، اما ولي سفيه مي تواند آن ) د  

به اطالع وي مي ) ايميل(فردي شخص غايبي را به عنوان وكيل خود تعيين مي كند و مراتب را طي يك رايانامه - 22

اين وكالت چگونه محقق مي شود؟. رساند  

وصول رايانامه قبول به موكل)           د ارسال رايانامه قبول)        ج    با اعالم اراده انشائي وكيل)    ب  با رضايت وكيل   ) الف  

اين توافق چه . پس از عقد ضمان، با توافق طرفين، ضامن مالي به غير جنس دين، به مضمون له تسليم مي كند-23

 حكمي دارد؟

.دباطل است، مگر اينكه مضمون عنه به آن رضايت ده) ب.         باطل است، حتي اگر مضمون عنه به آن رضايت دهد) الف  

.صحيح است و تبديل تعهد محسوب مي شود) د.                          صحيح است و معاوضه محسوب مي شود) ج  

 24-كدام مورد، از شرايط صحت ابراء نيست؟

آزاد بودن دين)       د            اهليت دائن)       ج     اهليت مديون      )      ب       كلي بودن دين  ) الف  

؟ام مورد در خصوص اهليت اطراف عقد حواله صحيح استكد- 25  

.ال الزم نيست، چون طرف عقد نيستتاهليت محيل و محال عليه الزم است، اما اهليت مح) الف  

.اهليت هر سه طرف الزم است، چون هر سه آنها تصرف مالي انجام مي دهند) ب  

. نيست، چون وي به هر حال بايد دين خود را پرداخت كنداهليت محيل و محتال الزم است، اما اهليت محال عليه الزم) ج  
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.اوستاو كفايت مي كند و به نفع ال الزم نيست، چون صرف رضاي تاهليت محيل و محال عليه الزم است اما اهليت مح) د  

، پس از دريافت برنج ها توسط مشتري. صد تُن برنج طارم درجه يك، به صورت كلي مافي الذمه فروخته مي شود-26

 معلوم مي شود كه ده تُن از آنها در نوع درجه سه و معيوب است كدام مورد صحيح است؟

.خريدار نسبت به ده تن برنج درجه سه حق فسخ دارد) الف  

. معيوب معامله را فسخ نموده يا ارش بگيردخريدار مي تواند نسبت به ده تن برنج) ب  

.خريدار حق فسخ كل معامله را دارد) ج  

. بايد ده تن برنج طارم درجه يك تحويل دهدفروشنده) د  

ضمن عقد بيع، بر خريدار شرط مي شود كه مقدار معيني از گندم هاي خود در انبار را به فروشنده بدهد پس از -27

كدام مورد در خصوص شرط مذكور . معامله معلوم مي شود كه تمامي گندم ها قبل از معامله در اثر سيل تلف شده اند

راي آن صحيح است؟و ضمانت اج  

.شرط فعل است و فروشنده مي تواند عقد بيع را فسخ كند) الف  

.ي را به ديگري مسترد كند هر يك از طرفين بايد عوض دريافتشرط نتيجه است و) ب  

.شرط نتيجه است و فروشنده مي تواند عقد بيع را فسخ كند) ج  

.شرط فعل است و خريدار بايد بدل گندم ها را تحويل دهد) د  

كدام مورد در خصوص به ارث رسيدن حق اجازه يا رد معامله فضولي صحيح است؟- 28  

.صرفاً اگر عقد فضولي تمليكي باشد به ارث مي رسد) الف  

.صرفاً اگر عقد فضولي عهدي باشد، به ارث مي رسد) ب  

.به ارث نمي رسد، خواه عقد فضولي تمليكي بوده يا عهدي باشد) ج  

.ه عقد فضولي تمليكي بوده يا عهدي باشدبه ارث مي رسد، خوا) د  

عبارت زير، بيانگر كدام قاعده فقهي است؟- 29  

) قانون مدني35ماده (».تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است«  

تسليط) يد                      د) ضمان يد                    ج) من ملك               ب) الف  

وصيت، صحيح است؟كدام مورد در خصوص - 30  

.موصي مي تواند ملكي را به نفع پسر ارشد خود و نوه اي كه هنوز موجود نيست، وصيت كند) الف  
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فوت كند، ورثه او مي اگر وصيت به ميزاني زايد بر ثلث باشد و يكي از فرزندان موصي، بعد از فوت پدر و قبل از تنفيذ وصيت ) ب

.ه كنندتوانند مازاد بر ثلث را اجاز  

. در وصيت به وقف بر غير محصور، قبول شرط نيست)ج  

.وصي از اقراري كه ضمن وصيت كرده، نمي تواند رجوع كند) د  

 حقوق تجارت:

؟استدر خصوص اختيارات و مسئوليت هاي قانوني دلّال، كدام مورد صحيح -31  

.ضامن اعتبار و مالئت اشخاصي است كه براي آنها دلّالي مي كند) الف  

. به جاي يكي از طرفين معامله، مبلغ قرارداد را قبض نمايدنمي تواند) ب  

.در خصوص ارزش و قيمت مال التجاره اي كه معامله مي شود، مسئول است) ج  

.اگر در معامله سهيم باشد، با آمر خود مشتركاً مسئول اجراي تعهد است) د  

به لحاظ قانوني، مسئوليت هريك از آنها . دفته اي، ظهر آن را امضا مي كنندو نفر به عنوان ضامن صادركننده س-32

؟در برار دارنده سفته و در برابر يكديگر، به ترتيب چگونه است  

مشترك-تضامني) دتضامني           - تضامني) جمشترك           - مشترك) بمسئوليتي ندارند        -تضامني) الف  

مي دارد؟اظهارات و اطالعات ثبت شده در دفتر ثبت تجارتي، چه حك-33  

.صرفاً جنبه اعالمي داردو له يا عليه شخص، قابل استناد نيست) الف  

.به ضرر اظهار كننده، دليل محسوب مي شود) ب  

.، اماره اي است كه خالف آن قابل اثبات نيستهبه ضرر اظهار كنند) ج  

.، اماره اي است كه خالف آن قابل اثبات استهبه ضرر اظهار كنند) د  

  خصوص تصفيه امور ورشكستگي در شهرهاي فاقد اداره تصفيه، صحيح است؟كدام مورد در-34

.صورت برداري از اموال تاجر ورشكسته، توسط عضو ناظر است و قانوناً بايد با حضور نماينده دادسرا باشد) الف  

ب هايي كه در دست هر طلبكاري مي تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها، حضور به هم رسانيده و نسبت به طل) ب

.رسيدگي است، اعتراض نمايد  

.صورت برداري از اموال تاجر ورشكسته، توسط مدير تصفيه است و قانوناً بايد با حضور نماينده دادسرا باشد) ج  

.فروش مال التجاره تاجر ورشكسته، توسط مدير تصفيه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر امكان پذير است) د  
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دور حكم ورشكستگي تاجر، حكمي در محكوميت مالي تاجر به پرداخت مبلغ دين به نفع يكي از قبل از ص-35

بعد از صدور حكم ورشكستگي، دادگاه تاريخ توقف او را قبل ازعمليات اجرايي . طلبكاران صادر و اجرا شده است

ق دارد؟اين امر چه تاثيري نسبت به حكم اجرا شده فو. حكم موردي مزبور تعيين نموده است  

.عمليات اجرايي مزبور، باطل و بالاثر است) الف  

.عمليات اجرايي مزبور، صحيح و معتبر است) ب  

.اگر حكم نسبت به ديون حال شده تاجر صادر شده باشد، عمليات اجرايي آن هم صحيح است) ج  

. مي شودتنها اگر طلب محكوم به، مورد اعتراض برخي از طلبكاران باشد، عمليات اجرايي باطل) د  

بعد از صدور حكم ورشكستگي، كدام يك از تصرفات زير، از سوي تاجر ورشكسته نافذ نيست؟- 36  

اجير شدن در مقابل مبلغي اجرت) الف  

فروش مال متعلق به فرزند صغير) ب  

اقرار مبني بر مالكيت مقرّله نسبت به يكي از اموال او) ج  

ت او جهت تقسيم آن ميان فقراووصيت نسبت به ثلث اموال و تركه كه حين الف) د  

حكم ادعاي خيار نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته چيست؟- 37  

خياراتي كه وي نسبت به اموال متصرفي خود دارد، فقط توسط مدير تصفيه و اگر به ضرر طلبكاران نباشد، قابل اثبات و ) الف

.اجراست  

ات و اجراست، اما اگر خود تاجر ادعاي خيار نسبت به اموال متصرفي اگر دعوي خيار از سوي اشخاص ديگر باشد، قابل اثب) ب

..داشته باشد، نمي تواند آن را اجرا نمايد  

.فقط توسط مدير تصفيه قابل اجراستخياراتي كه وي نسبت به اموال متصرفي خود دارد، ) ج  

.اشد، مي تواند به اجرا گذاردخياراتي را كه وي نسبت به اموال متصرفي خود دارد، اگر به ضرر طلبكاران نب)د  

از شركا منعقد كنند، نفر اگر متعاقب ورشكستگي شركت تضامني، طلبكاران قرارداد ارفاقي را منحصراً با چند - 38

 كدام مورد از آثار و تبعات قانوني قرار دارد ارفاقي نيست؟

م تقسيم دارايي شركت ميان طلبكارانعد) امكان تعهد حصه اي از اموال و دارايي شركت                   ب) الف  

ن شركاي طرف قرارداد از مسئوليت ضمانتي شدمبرا) عدم تقسيم دارايي شركاي طرف قرارداد ميان طلبكاران         د) ج  

اگر مدير شركت تضامني، معامله اي را فراتر از اختيارات خود انجام دهد، معامله مزبور چه حكمي دارد؟-39  

.گر اينكه به محدوديت اختيارات مدير شركت در اساسنامه شركت تصريح شده باشدصحيح است، م) الف  
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.ث، باطل و كان لم يكن استصحيح است و محدود كردن اختيارات مدير شركت در مقابل اشخاص ثال) ب  

.غير نافذ است) ج  

.صحيح است، مگر اينكه طرف معامله از محدوديت اختيارات مدير آگاه باشد) د  

اگر در سال مالي قبل، شركت زيان . لص يك شركت سهامي در پايان سال مالي، يك ميليارد ريال استسود خا- 40

 دهي داشته است، به لحاظ قانوني، كسر كدام مورد مقّدم است؟

استهالك) جبران زيان هاي مالي سال قبل                                     ب) الف  

كليه ذخيره ها، اعم از اندوخته هاي قانوني و اختياري) عنوان اندوخته قانوني        ديك بيستم از سود خالص شركت به ) ج  

در صورتي كه گواهينامه عدم پرداخت چك، سه ماه پس از صدور صادر شود، حق رجوع دارنده نسبت به چه -41

 كساني ساقط مي شود؟

ضامنين و ظهرنويسان) ضامنين                د)            جظهرنويسان و ضامنين آنها  ) بانك تأييد كننده            ب) الف  

كدام مورد در خصوص نماينده عضو حقوقي هيئت مديره شركت سهامي، صحيح است؟-42  

.فقط با تصويب مجمع عمومي، قابل تغيير است) ب.               فقط در صورت استعفا، قابل تغيير است) الف  

.به دفعات از سوي شخص حقوقي، قابل تغيير است)                                     د.      غيرقابل تغيير است) ج  

؟تجارتي و سرمايه واقعي شركت، صحيح استكدام مورد در خصوص مقايسه ميزان سرمايه ثبت شده شركت -43  

.ايه واقعي، بيشتر باشدفقط ممكن است سرم) ب.                                         همواره مساوي اند) الف  

.فقط ممكن است سرمايه واقعي، كمتر باشد) د.        ممكن است سرمايه واقعي، كمتر يا بيشتر باشد) ج  

مديران شركت به استناد مصوبه مجمع عمومي، كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت را تبديل به وجه نقد مي -44

ر حيات شركت دارد؟كنند، اين اقدام به خودي خود، چه تاثيري د  

.موجب بطالن شركت است) ب.                            تاثيري در حيات شركت ندارد) الف  

.در حكم انحالل شركت است) د.                     در حكم بالموضوع شدن شركت است) ج  

ك مسكوني خود را نيز وثيقه  ميليارد ريال صادر و مل5شهرام ضمن خريد كاال از بابك، يك فقره چك به مبلغ - 45

در صورتي كه چك با عدم . چك با ظهرنويسي در اختيار بهروز قرا مي گيرد. پرداخت بدهي خود به بابك قرار مي دهد

 پرداخت مواجه شود، كدام مورد در خصوص نحوه وصول، صحيح است؟

.دارنده حق دارد همزمان، وجه چك و اجراي وثيقه را درخواست كند) الف  

.رنده حق دارد ابتدا وجه چك را مطالبه كند و در صورت امتناع، اجراي وثيقه را درخواست كنئدا) ب  
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.دارنده فقط حق دارد اجراي وثيقه را درخواست كند) ج  

.دارنده فقط حق دارد وجه چك را مطالبه كند) د  

 است در اين صورت، 95ي مجمع عمومي عاد  نفر و تعداد سهام حاضر در105تعداد كل سهامداران شركت سهامي -46

؟اكثريت مطلق آرا با چه تعداد رأي مثبت سهم، محقق مي شود  

پنجاه و سه) دپنجاه و چهار                    ) جچهل و هشت                      ) ب چهل و نه                     )الف  

ر عهده جواد صادر مي كند محمد ورشكسته مي محمد به اتكاي طلبي كه از جواد دارد، براتي را در وجه علي و ب-47

وضعيت پرداخت برات چگونه است؟. شود و مدير تصفيه، طلب محمد را از جواد وصول مي كند  

.دارنده فقط مي تواند در هيئت غرمايي محمد، داخل شود) الف  

.دارنده مقدم بر هيئت غرمايي، وجه برات را دريافت مي كند) ب  

. وجه برات، ديگر مسئوليتي نداردجواد نسبت به پرداخت) ج  

.جواد همچنان در برابر دارنده، مسئول پرداخت است) د  

 سعيد به عنوان مدير و دارنده حق امضاي يك شركت تجاري، بابت اخذ تسهيالت بانكي براي شركت، سفته اي را –48

يتي دارد؟در خصوص اين سفته، وي چه مسئول. از طرف شركت صادر و آن را امضا و مهر مي كند  

  .همراه با شركت، در برابر دارنده، متضامناً مسئول هستند) الف

  .به عنوان صادر كننده ، به همراه ساير امضاء كنندگان سفته، در برابر دارنده مسئوليت تضامني دارد) ب

  .شخصاً تعهد و مسئوليتي ندارد) ج

  .همراه با شركت، در برابر دارنده مشتركاً مسئول هستند) د

.  دريافت مي كند1/4/94حسن در ازاي پنج تن مواد اوليه به شركت سهامي بهروان، يك فقره چك به سررسيد  -49

 در صورت اعتراض حسن به كاهش سرمايه و.  تصميم مي گيرد سرمايه خود را كاهش دهد1/11/93شركت در تاريخ 

 وارد بودن اعتراض، تصميم و رأي دادگاه پيش از سررسيد چك چگونه است؟

  .اگر شركت جهت تأمين پرداخت وثيقه كافي نسپارد بدهي او حال شده و دادگاه حكم به پرداخت وجه چك مي دهد) الف

 مكرر قانون 3به دليل فرانرسيدن سررسيد چك امكان توقيف اموال وجود ندارد و دعواي مطالبه وجه چك نيز بر اساس ماده) ب

  .صدور چك رد مي شود

   صدور چك، حال شده و دادگاه به پرداخت آن حكم مي كندبالفاصله دين ناشي از) ج

  دادگاه به درخواست حسن، نخست اموال شركت را توقيف و سپس به پرداخت وجه چك حكم مي كند) د
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 در صورتي كه به دليل عدم رعايت مقررات تشكيل شركت سهامي، حكم به بطالن صادر شود و در مرحله تجديد – 50

  تصميم دادگاه چه خواهد بود؟. ن مرتفع شده باشدنظرخواهي، موجبات بطال

  نقض رأي و ارجاع به شعبه بدوي براي صدور رأي مقتضي) قرار سقوط دعوي             ب) الف

  تأييد حكم بطالن) رد دعوي                          د) ج

 آيين دادرسي و اجراي احكام مدني:

 در محل اقامت خوانده ، وي محل اقامت خود را تغيير دهد و تغيير محل  اگر پس از ابالغ واقعي دادخواست اوليه- 51

  اقامت را اعالم نكند، كدام مورد صحيح است؟

  .اخطاريه ها و اوراق قضايي به همان محل سابق براي ابالغ فرستاده مي شود و حكم صادره ، حضوري است) الف

  و حكم صادره، غيابي است الغ فرستاده مي شوداخطاريه ها و اوراق قضايي به همان محل سابق براي اب) ب

  .مدير دفتر دادگاه از خواهان مي خواهد تا نشاني جديد خوانده را به دفتر دادگاه اعالم كند) ج

  .ابالغ از طريق نشر آگهي در روزنامه رسمي انجام مي گيرد و حكم  صادره ، غيابي محسوب مي شود) د

صحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ  اگر علي رغم ابالغ، هيچ يك از ا- 52

  توضيح رأي دهد، حكم چيست؟

  تجديد وقت رسيدگي و دعوت مجدد طرفين) صدور قرار ابطال دادخواست توسط مدير دفتر     ب)الف

  قاضيصدور قرار رد دعوا توسط ) صدور قرار ابطال دادخواست توسط قاضي            د) ج

با . خواهان اصول اسناد را در جلسه اول دادرسي حاضر نمي كند .  دعوايي به استناد سند عادي اقامه شده است-53

  انكار و ترديد خوانده، كدام اقدام صورت مي گيرد؟

  .جلسه تجديد شده و به خواهان ابالغ مي شود اصول اسناد را در جلسه دوم حاضر كند) الف

  .ان مستند به ادله ديگري نباشند، در آن خصوص ابطال مي شوداگر دادخواست خواه) ب

  .دعواي خواهان، مردود اعالم مي شود) ج

  . سند از عداد داليل خواهان خارج مي شود و قرار رد دعواي خواهان صادر مي شود) د

ور در دادگاه شهرستان ورامين با صدور قرار، اقدام به رد دعوا ميكند، قرار مزب) حقوقي( دادگاه عمومي - 54

تجديدنظر استان تهران تأييد مي شود، اما در ديوان عالي كشور نقض مي شود، كدام مرجع به پرونده رسيدگي كرده 

  و حكم مقتضي را صادر مي كند؟

  شهرستان ورامين       ) حقوقي(همان دادگاه عمومي) الف
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  شهرستان ورامين) حقوقي(شعبه هم عرض دادگاه عمومي ) ب

  به عالي كشورهمان شع) ج

  دادگاه تجديدنظر استان تهران) د

   اگر دادخواست دعواي تقابل در جلسه اول دادگاه مطرح شود، جريان دادرسي چگونه خواهد شد؟-55

  .ابالغ مي نمايد) اصلي و طاري(الزاماً دادگاه وقت جلسه دادرسي را تجديد كرده و خواسته را به اصحاب دعوا ) الف

  .ده دعوا تقابل ابالغ شده و دادگاه موظف است در همان جلسه دادرسي، به هر دو دادخواست رسيدگي كنددادخواست به خوان) ب

  .با درخواست خواهان دعواي اصلي، وقت جلسه دادرسي تجديد مي شود) ج

  به دادخواست اصلي، در جلسه دادگاه رسيدگي مي شود و جلسه اي براي رسيدگي به دعواي تقابل تعيين مي شود) د

دادگاه بدوي با احراز شرايط، حكم .  دعواي اثبات توليت از ناحيه احمد، عليه بهرام و اداره اوقاف اقامه شده است-56

به توليت احمد صادر ميكند، اگر تجديدنظر خواهي بهرام مردود اعالم شود، آيا اداره اوقاف مي تواند نسبت به رأي 

  جام خواهي كند؟دادگاه بدوي و يا رأي تجديدنظر، اقدام به فر

  بلي، اما فقط نسبت به رأي تجديدنظر) بلي، نسبت به هر دو مورد                    ب) الف

  خير، نسبت به هيچ كدام) بلي، اما فقط نسبت به رأي بدوي              د) ج

   تجديدنظر خواهي از كدام حكم، مانع اجرا نيست؟-57

  خلع يد) الزام به تحويل مبيع            د) رفع تصرف عدواني        ج) بالزام به تنظيم سند رسمي         ) الف

   آيا وكيل مي تواند درخواست تأخير جلسه دادرسي را كند؟-58

  .با وجود عذر موجه ، حتي اگر وكالت در توكيل دارد، مي تواند درخواست تأخير جلسه را بنمايد) الف

  .وكالت در توكيل، مي تواند درخواست تأخير جلسه را بنمايدتنها با وجود عذر موجه و با شرط عدم ) ب

  .در هيچ صورتي نمي تواند موجب تأخير جلسه دادرسي شود) ج

  .در هر صورتي مي تواند موجب تأخير جلسه شود) د

   هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد، كدام اقدام صورت خواهد گرفت؟- 59

   به موجب قرار مدير دفتر دادگاه، رد ميشودظرف دو روز) الف

  .ظرف دو روز به موجب قرار دادگاه، رد ميشود) ب
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در دفتر دادگاه اخطاريه اي به ديوار الصاق ميشود تا ظرف ده روز رفع نقص شود، در غير اين صورت توسط دادگاه دادخواست ) ج

  .ابطال مي شود

اق ميشود تا ظرف ده روز رفع نقص شود، در غير اين صورت توسط مدير دفتر رد در دفتر دادگاه، اخطاريه اي به ديوار الص) د

  .ميشود

   رفع اختالف بين مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض ساختمان، در صالحيت كدام مرجع است؟- 60

  77كميسيون ماده) ديوان عدالت اداري       د)         ج100كميسيون ماده )          ب99كميسيون ماده )الف

  ؟نشده است براي كدام يك از شرايط قانوني دادخواست، ضمانت اجراي صريح پيش بيني -61

   امضاي دادخواست– تنظيم به زبان فارسي -تنظيم در برگ چاپي مخصوص) الف

  .ي كه به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه مي داندن تعهدات و جها–شغل خوانده ) ب

  .واهان از دادگاه درخواست دارد آنچه كه خ–شغل خوانده ) ج

  .شغل خوانده – تنظيم به زبان فارسي–تنظيم در برگ چاپي مخصوص ) د

   در خصوص دعواي مطالبه خسارت وارده به اموالي وقف شده اند، خواهان كدام شخص است؟-62

  ت حقوقي موقوفهشخصي) متولي         د) اداره اوقاف و امور خيريه        ج) موقوفه عليهم       ب) الف

   تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به كدام يك از تصميمات مراجع قضايي، امكان پذير است؟- 63

  فقط احكام) احكام و قرارهاي قاطع دعوا                                      ب) الف

  رارهاي قطعياحكام و ق) تمام آراي دادگاه ها اعم از حكم يا قرار                           د) ج

 سيما دعواي محكوميت حميد به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف را طبق نظر كارشناس مطرح كرده و با اين -64

 قانون آيين دادرسي مدني است، 108ماده » الف«استدالل كه دعواي او مستند به سند رسمي مالكيت و منطبق با بند 

ارت احتمالي را مي كند، تكليف دادگاه براي صدور قرار تأمين تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خس

  خواسته چيست؟

چون نوع ميزان خواسته به طور دقيق مشخص نيست و بايد بعداً طبق نظر كارشناس مشخص شود، دادگاه مكلف است از وي ) الف

  .دريافت كنداحتمالي خسارت 

نظر كارشناس مشخص خواهد شد، امكان صدور قرار تأمين خواسته به دليل اينكه خواسته هنوز مشخص نيست و بعداً طبق ) ب

  .وجود ندارد

چون دعواي وي مستند به سند رسمي مالكيت است، دادگاه مكلف است بدون دريافت خسارت احتمالي، اقدام به صدور قرار ) ج

  .تأمين خواسته كند
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موضوع مشمول بندهاي ديگر ماده مزبور نباشد، دادگاه مكلف چون نوع و ميزان خواسته در سند مالكيت قيد نشده است، لذا اگر ) د

  .است از وي خسارت احتمالي دريافت كند

   مرجع رفع اختالف ناشي از اجراي رأي داوري، كدام است؟-65

  .داوري كه رأي داوري را صادر كرده است)  ب             .   دادگاهي كه دعوا را به داوري ارجاع داده است) الف

  .دادگاهي كه واجد صالحيت رسيدگي به اصل دعوا است)  د     .  دادگاهي كه اجراييه، جهت رأي داوري صادر كرده است) ج

   كد ام مورد صحيح است؟- 66

  .اگر ارائه كننده سند پس از انكار، آن را مسترد كند و انگيزه خود را اعالم نمايد، انگيزه در دادرسي موثر است) الف

  .قانون، قراري به عنوان قرار رسيدگي به اصالت سند پيش بيني نشده است، اما اين قرار، جزو قرارهاي اعدادي استهرچند در ) ب

  .استرداد سندي كه در اثناي دادرسي مورد انكار قرار گرفته است، داللت بر بطالن آن مي كند) ج

  .تنامه به آن تصريح نشده باشدوكيل در دفاع مي تواند سند خواهان را انكار كند، هر چند در وكال) د

   دادگاه كدام يك از اشخاص زير نمي تواند به سمت داور تعيين كند، مگر به تراضي طرفين؟- 67

  قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي) الف

  اشخاص محروم از داوري، به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن) ب

  اشخاص فاقد اهليت قانوني) ج

  ارمندان دولت در حوزه مأموريت آنانك) د

   در حال حاضر، هزينه دادرسي اعتراض ثالث به احكام صادره در دعاوي مالي، معادل چه ميزان است؟-68

  چهار درصد خواسته)سه درصد محكوم به              د) چهار درصد محكوم به                 ج) پنج درصد محكوم به        ب) الف

محكوم له تا چه زماني و مشروط به كدم شرط، مي . از محكوم عليه در قبال خواسته توقيف شده است مالي – 69

  تواند تقاضاي تبديل مال توقيف شده به مال ديگري را بكند؟

 مالي كه پيشنهاد مي شود، از حيث قيمت و سهولت فروش، از مالي كه قبالً –تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش ) الف

  .وقيف شده، كمتر نباشدت

 مالي كه پيشنهاد مي شود، از حيث قيمت و سهولت فروش، از مالي كه قبالً توقيف –تا قبل از پايان عمليات راجع به فروش ) ب

  .شده، كمتر نباشد

   به صورت غير مشروط–تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش ) ج

  . از حيث قيمت و سهولت فروش، از مالي كه قبالً توقيف شده، كمتر نباشد مالي كه پيشنهاد ميشود،–تا قبل از فروش ) د
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   است؟1394 كدام مورد، مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب -70

ت مالي صادره از مراجع قضايي، اعم از مراجع حقوقي و كيفري و قرار دستور موقت و تأمين خواسته يفقط احكام محكوم) الف

  دره از مراجع مذكورصا

كليه احكام صادره از مراجع قضايي بر محكوميت اشخاص به پرداخت هر نوع مال به ديگري ، گزارش هاي اصالحي مراجع ) ب

  قضايي، آراي مدني تعزيرات حكومتي

  فقط احكام صادره از مراجع قضايي، اعم از مراجع حقوقي و كيفري) ج

يه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و محكوميت به پرداخت نقدي صادره از كليه مراجع كليه محكوميت هاي مالي ، از جمله د) د

  قضايي

 آيين دادرسي و اجراي احكام كيفري:

 يك نظامي در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران، مرتكب جرم خاص نظامي شده است كدام دادگاه، -71

  صالحيت رسيدگي به اين جرم را دارد؟

  حسب مورد، كيفري يك يا دو تهران)  كيفري يك محل خدمت                    ب)الف

  نظامي محل دستگيري) نظامي تهران                                   د) ج

كدام مرجع، تحقيقات مقدماتي راجع به اتهام او .  ساله به اتهام قتل عمدي فردي، تحت تعقيب است17 نوجواني -72

   دهد؟را انجام مي

  دادگاه اطفال و نوجوانان محل وقوع ) دادسراي ويژه نوجوانان محل وقوع جرم                                    ب) الف

  دادگاه اطفال و نوجوانان محل اقامت نوجوان) دادگاه كيفري يك ويژه اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم                د) ج

  وط دعواي عمومي نزد قاضي محقق باشد، كدام قرار بايد صارد شود؟ هرگاه يكي از موارد سق- 73

  ترك تعقيب) بايگاني پرونده                        د) موقوفي تعقيب                     ج) منع تعقيب                   ب) الف

   تشخيص سياسي بودن اتهام با كدام مرجع است؟-74

  دادستان مركز استان) ديدنظر استان                                       برئيس شعبه اول دادگاه تج) الف

  .دادسرا يا دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است) دادگاه كيفري يك مركز استان پس از اخذ نظر دادگاه انقالب                 ج) ج

  به است؟ كدام يك از ضرر و زيان هاي ناشي از جرم، توسط شاكي قابل مطال-75

  فقط مادي و معنوي) مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول                                          ب) الف

  فقط مادي) فقط مادي و منافع ممكن الحصول قابل تقويم                                   ج) ج
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   كدام مورد در خصوص احاله پرونده هاي كيفري، صحيح است؟– 76

   رئيس قوه قضاييه مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، رأساً پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند)الف

  .براي احاله پرونده، رضايت شاكي خصوصي ضروري است) ب

ت رئيس احاله پرونده در دادسرا و دادگاه نظامي حسب مورد، به درخواست دادستان نظامي يا رئيس قضايي استان و موافق) ج

  .سازمان قضايي نيروهاي مسلح است

احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، بنا به درخواست دادستان حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه ) د

  .اول دادگاه كيفري يك مركز استان است

   كدام يك از اشخاص زير، حق درخواست اعاده دادرسي دارند؟– 77

  م عليه، شاكي، دادستان كل كشور و دادستان مجري حكممحكو) الف

  محكوم عليه، دادستان كل كشور، شاكي و رئيس ديوان عالي كشور) ب

  محكوم عليه و شاكي) ج

  محكوم عليه، دادستان كل كشور و دادستان مجري حكم) د

رم او در صالحيت كدام رسيدگي به ج.  ساله اي، مرتكب حمل مواد مخدر مستوجب اعدام مي شود16 نوجوان – 78

  دادگاه زير است؟

  كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان) اطفال و نوجوان               ب) الف

  كيفري دو) انقالب                              ج) ج

 صادر  هرگاه بازپرس، به علت عدم دسترسي به متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، دستور منع خروج از كشور-79

  نمايد، مدت زمان اعتبار اين دستور، كدام است؟

  سه ماه و غيرقابل تمديد) سه ماه و قابل تمديد                                                  ب) الف

  شش ماه و قابل تمديد) شش ماه و غير قابل تمديد                                            د) ج

ي كه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود، پرونده پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، به  در موارد– 80

  كدام مرجع ارسال مي شود؟

  دادگاه با صدور كيفرخواست، براي صدور حكم مقتضي دادگاه ) دادگاه به دستور دادستان، براي صدور حكم مقتضي       ب) الف

  به دستور بازپرس، براي اتخاذ تصميم مقتضي)  به دستور دادستان                دواحد اجراي احكام كيفري،) ج

   تأييد كدام مورد، جزو حدود اختيارات رئيس قوه قضاييه است؟- 81
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  كنترل ارتباطات مخابراتي شهرداران مراكز استان ها و مشاوران وزير) الف

   و مطبوعاتيدستور تفتيش و بازرسي محل سكونت متهمان جرايم سياسي) ب

  ديتور شنود مكالمات تلفني نمايندگان مجلس )ج

  دستور تفتيش و بازرسي محل كار رئيس قوه قضاييه) د

   اعمال كدام يك از موارد زير، نسبت به متهمان جرايم سياسي غير قانوني است؟– 82

  بازداشت موقت) استرداد                                                 ب) الف

  صدور قرار نظارت قضايي ) مقررات ناظر به تعدد جرم                              د) ج

  ؟نمي شود كدام مورد، از جهات عذر موجه براي حضور متهم در مراجع قضايي محسوب – 83

  ابتال به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگير دار) الف

   طبقه دومبيماري همسر يا اقرباي متهم تا درجه سوم از) ب

  مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي شود)ج

 بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد شود) د

اين امر مورد اعتراض هيچ يك از طرفين پرونده قرار .  رأي از دادگاه فاقد صالحيت محلي صادر شده است-  84

  چه تصميمي اتخاذ مي نمايد؟دادگاه تجديدنظر . نگرفته است

   .پس از نقض رأي، پرونده را براي صدور قرار مقتضي به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي كند) الف

  .بدون نقض رأي، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي كند) ب

  .گي مي كندبه علت عدم اعتراض طرفين، بدون توجه به صالحيت دادگاه بدوي، به درخواست تجديدنظر رسيد) ج

  .رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأي اعالم مي دارد) د

رسيدگي به . فرماندار اردبيل كه مقيم گرگان است، در شهرستان كرج مرتكب تصادف منجر به فوت مي شود . - 85 

  جرم وي در صالحيت كدام دادگاه كيفري است؟

  اردبيل               ) د                       تهران   )ج                          گرگان) ب                              كرج  ) الف

    در صورت اختالف بازپرس و دادستان در نوع قتل، حل اختالف با كدام مرجع است؟- 86

  دادگاه كيفري يك             ) د  ديوان عالي كشور        ) ج             دادگاه كيفري دو ) ب      دادگاه تجديدنظر استان  )الف
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  احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، به منظور حفظ نظم و امنيت، منوط به اجازه -  87

  كدام مرجع است؟

  رئيس قوه قضائيه            ) ددگاه تجديدنظر همان استان            دا) ج            دادستان كل كشور) بديوان عالي كشور            ) الف

    شاكي تا چه زماني مي تواند دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نمايد؟-  88

  پيش از تشكيل جلسه اول دادرسي) ب                                       پايان جلسه اول دادرسي   ) الف

      ز صدور حكم   پيش ا) د                                       قبل از اعالم ختم دادرسي   ) ج

    ضابطان دادگستري در كدام صورت، اختيار تأمين از متهم را دارند؟- 89

  .ده داشته باشداطمينان به صحت تأمين ارائه ش )ب                                . اخذ تأمين ضرورت داشته باشد) الف

  .    اساساً اختيار اخذ تأمين ندارند )د                                   .      مقام قضايي اذن داده باشد )ج

در صورت وجود شرايط .   شخصي به اتهام سرقت تعزيري و نگهداري مواد مخدر تحت تعقيب قرار مي گيرد-  90

   خواهد شد؟قانوني، چند قرار تأمين در خصوص وي صادر

دو قرار تأمين غير از بازداشت موقت يا قرار بازداشت  )ب.         يك قرار تأمين كه هر دو جرم را در آن منظور شده باشد )الف

  موقت

  ائييك قرار تأمين به همراه يك قرار نظارت قض )د     دو قرار تأمين                                                            )ج

    در صورت فوت كفيل، وضعيت قرار قبولي كفالت چگونه مي شود؟- 91

  .تعهدات كفيل، به قائم مقام قانوني منتقل مي شود )الف

  .منتفي است )ب

  .با صالحديد مقام قضايي و رضايت متهم، تعهدات كفيل به قائم مقام قانوني منتقل مي شود )ج

  .قل مي شودبا قبول تركه، تعهدات كفيل به ورثه منت )د

.   مجازات مقرر در حكم نخستين، بر خالف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني است كه قانون مقرر داشته است- 92

  وظيفه دادگاه تجديدنظر استان چيست؟

  .در صورتي كه اين امر مورد تجديدنظرخواهي شاكي يا دادستان قرار گرفته باشد، مجازات را تشديد مي نمايد )الف

  .ارغ از اينكه تجديدنظرخواه چه كسي باشد، ملزم به تعيين مجازاتي است كه قانون مقرر نموده استف )ب

در صورت تجديدنظرخواهي شاكي و تأييد رئيس كل دادگستري استان، ملزم به تعيين حداقل مجازاتي است كه قانون مقرر  )ج

  .نمده است
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  .خواهي متهم، نسبت به تعيين حداقل مجازات قانوني اقدام مي كنددر صورت تجديدنظرخواهي دادستان و عدم تجديدنظر  )د

 مرتكب جرم رابطه نامشروع دون زنا شده است كه شاكي ندارد و بدواً قصد اقرار نزد مقام قضايي "الف"  آقاي -  93 

  وظيفه قاضي در اين مورد چيست؟. دارد

  توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار )الف

  با ذكر عواقب اقرارتشويق به اقرار  )ب

  .توصيه به اقرار صحيح و كامل و ذكر اينكه اقرار باعث تخفيف مجازات مي شود )ج

  توصيه به عدم اقرار، مگر در حضور وكيل متهم )د

  در جرم صدور چك بالمحل، چنانچه متهم الشه چك مورد شكايت را به بازپرس تسليم نمايد، بازپرس چه - 94

  قراري صادر مي كند؟

  موقوفي تعقيب            )د                     منع تعقيب     )ج                جلب به دادرسي )ب            ترك تعقيب    )الف

    صدور كدام يك از قرار هاي زير باعث لغو قرار تأمين نمي شود؟- 95

  ادرسيجلب به د )ب             موقوفي تعقيب جزء در مورد فوت متهم         )الف

     منع تعقيب           )د                                                   تعليق تعقيب     )ج

 حقوق جزاي عمومي:

يست؟ چيه به پرداخت دي شخص حقوقيتشرط محكوم -96  

         . استيقي تنها مختص اشخاص حقيه به پرداخت ديتمحكوم) الف

وي نامعلوم بودن يا يتكب جنا مرتيقي به شخص حقيعدم دسترس) ب  

يه                    پرداخت دي برايقي شخص حقييعدم توانا) ج  

  ارده و صدمه وي رفتار شخص حقوقين بسببيتاحراز رابطه ) د

كدام مورد باعث سقوط مجازات تبعي مي شود؟-97  

        مرور زمان     ) د          عفو عمومي     ) ج             آزادي مشروط) ب           گذشت در جرايم غير قابل گذشت) الف

كدام يك از موارد زير، مانع تخفيف مجازات است؟- 98  

تعدد جرايم تعزيري) ب                           تكرار جرايم سياسي                                    ) الف  

  3 تا 1تعدد جرايم تعزيري درجه ) د                          سه فقره محكوميت قطعي مشمول تكرار              ) ج

www.saednews.com



  حدوث جنون در كدام يك از موارد زير، سبب تعويق رسيدگي تا زمان افاقه مي شود؟- 99

حين دادرسي در كليه جرايم، بدون استثناء) ب           قبل از صدور حكم قطعي در حدود حق الهي      ) الف  

پس از صدور حكم قطعي در جرايم حدي ) د                     در حدود و قصاص        حين ارتكاب جرم ) ج  

  احراز توبه در كدام جرم، سبب سقوط مجازات حدي و جايگزيني مجازات تعزيري به جاي آن مي شود؟- 100

محاربه                          ) د             قذف             ) ج                  زناي به عنف ) بافساد في االرض            ) الف  

مقررات تعدد جرم، در كدام دسته از جرايم تعزيري اجرا نمي شود؟-101  

درجه هفت و هشت           ) د        درجه سه تا هشت  ) ج             درجه يك تا شش) بدرجه يك تا سه           ) الف  

 و يك جرم تعزيري شود كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد، وي به  اگر شخصي مرتكب يك جرم حدي-102

 كدام مجازات محكوم مي شود؟

به علت متفاوت بودن دو نوع جرم، به هر دو مجازات) الف  

در غير از قذف، فقط به مجازات حدي) ب  

زات اگر اين دو جرم در راستاي هم واقع شوند، فقط حدي و در غير اينصورت، به هر دو مجا) ج  

به مجازات حدي و حداكثر به عالوه نصف مجازات تعزيري ) د  

در .  ساله است، قصد سرقت دفتر حضور و غياب مدرسه را براي حذف غيبت هاي خود دارد13 كه پسري "ب"-103

  چيست؟"الف"وصف رفتار .  كه نگهبان مدرسه است، در اطاق را براي او باز مي كند"الف"روز سرقت، 

ن معاون، به حداكثر مجازات معاونت محكوم خواهد شدبه عنوا )الف  

.به عنوان معاون، به مجازات قانوني سرقت محكوم مي شود) ب  

.. نيز قابل كيفر نمي باشد"الف" به عنوان مباشر، فاقد مسئوليت كيفري است، عمل "ب"به دليل آنكه ) ج  

.حكوم مي شود مباشر معنوي بوده و به حداكثر مجازات قانوني سرقت م"الف") د  

  بي ارادگي ناشي از مصرف اختياري مواد روان گردان در حين ارتكاب جرم، چه حكمي دارد؟-104

.والً رافع مسئوليت شناخته مي شوداص) ب          .       كيفري شناخته نمي شوداصوالً رافع مسئوليت) الف  

.به طور مطلق، از عوامل رافع مسئوليت كيفري نيست) د   .          به طور مطلق، از عوامل رافع مسئوليت كيفري است) ج  

  چه زماني دادگاه مي تواند صدور حكم را به تعويق بيندازد؟-105

پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي) ب                       ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن  ) الف  
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پس از تعيين مجازات         ) د                    پس از احراز مجرميت متهم                        ) ج  

 اگر محكوم، طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت نكند، تكليف دادگاه صادر كننده حكم - 106

 چيست؟

.مي تواند بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه شش تا هشت تبديل كند )الف  

.ازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش مي دهدبراي بار اول، مدت مج )ب  

.محكوم را به دليل ناتواني، از ادامه تحمل مجازات تكميلي معاف داشته و مجازات را به جزاي نقدي تبديل نمايد) ج  

.يل كندمي تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام، براي بار اول، مجازات تكميلي را به مجازات تكميلي ديگر تبد) د  

  كدام يك از محكوميت هاي زير، فاقد آثار تبعي است؟- 107

حبس تعزيري كمتر از دو سال             )د  شالق در جرايم موجب حد        )ج              حبس ابد  )بنفي بلد          ) الف  

 سال حبس و كمتر، چه حكمي  اعمال مجازات جايگزين حبس، در مورد مرتكبان جرايم غير عمدي با مجازات دو- 108

 دارد؟

الزامي، مشروط به وجود جهات تخفيف و گذشت شاكي )ب           ادگاه            اختياري، حسب تشخيص د  )الف  

الزامي، در صورت موافقت مجرم  )د                                  .      رز مطلقاً الزامي است )ج  

زني كه باردار نيست، مبادرت به خريد شربتي مي نمايد كه هيچ اثري بر سقط جنين  به قصد سقط جنين "الف" -109

  چه حكمي دارد؟"الف" افتاده و مي شكند، رفتار ارتكابي توسط "الف"در مسير منزل، شيشه شربت از دست . ندارد

ل بوده و جرم محسوب مي شودشروع به جرم محا )ب .                                                جرم نيست )الف  

   در حكم شروع به جرم  )د    شروع به جرم                                              )ج

  در كدام مورد، مي توان حكم به مصادره كل اموال شخص حقوقي را صادر نمود؟-110

.يال باشدداراي سابقه محكوميت كيفري به جرم اقتصادي باالتر از يك ميليارد ر )الف  

.براي ارتكاب جرم اقتصادي باالتر از يك ميليارد ريال، مسئوليت كيفري يابد )ب  

.جرمي كه نماينده قانوني شخص حقوقي در راستاي منافع شركت مرتكب شده، داراي كيفر مصادره كل اموال باشد )ج  

  .رم تغيير داده باشدبا انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب ج )د

عابر پياده به سبب بي احتياطي راننده مصدوم مي شود و در بيمارستان به علت اشتباه پرستار در دادن دارو فوت - 111

در اين عقيده، از كدام نظريه عليت پيروي شده . عده اي از حقوقدنان عقيده دارند جاني همان پرستار است. مي كند

 است؟

www.saednews.com



           شرط ضروري نتيجه    )د    شرط مناسب نتيجه     )ج         شرط بي واسطه نتيجه )ب      ه   شرط پويايي نتيج )الف

  كدام يك از جهات زير، مانع از برخورداري از عفو خصوصي است؟- 112

تعويق صدور حكم )ب                                      محكوميت به حبس ابد         )الف  

تعليق اجراي مجازات        )د                                ه مكرر محكوم عليه از عفو     استفاد )ج  

توريستي با مشاركت دو تبعه دولت ثالث، در هتل محل اقامت خود در ايران، اقدام به جعل ارز خارجي كرده - 113

  صورت مي گيرد؟رسيدگي به اتهام آنها در محاكم ايران، بر اساس كدام اصل صالحيتي. است

                        شخصي  )د                    سرزميني     )ج                        جهاني  )ب                   واقعي            )الف

  ارتكاب جرم در حالت خواب، از مصاديق كدام نوع اجبار است؟- 114

مادي با منشأ خارجي          )دمعنوي با منشأ داخلي          )ج      با منشأ خارجي معنوي )ب       مادي با منشأ داخلي     )الف  

 مرتكب جرم تعزيري درجه شش شده و سپس توبه مي كند و به همين جهت، دادگاه مجازات را ساقط "الف" -115

كدام است؟ "الف"هرگاه بعداً ثابت شود كه وي تظاهر به توبه كرده است، وضعيت حقوقي . مي نمايد  

. به مجازات قانوني جرم ارتكابي محكوم مي شود"الف"سقوط مجازات ملغي مي شود و  )الف  

. اجرا نمي شود، ولي چنانچه مجددآً مرتكب جرم شود، به حداكثر مجازات محكوم مي شود"الف"مجازات  )ب  

. به حداكثر مجازات درجه شش محكوم مي شود"الف"سقوط مجازات ملغي مي شود و  )ج  

.ازات جايگزين زندان محكوم مي شود به مج"الف"سقوط مجازات ملغي مي شود و  )د  

  در كدام مورد، قاضي نمي تواند حكم به مجازات جايگزين زندان صادر كند؟- 116

.جرم غير عمدي كه مجازات قانوني آن، بيش از دو سال حبس باشد )الف  

. حبس است و متهم فاقد سابقه محكوميت مي باشدجرم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن، يك سال )ب  

جرايم عمدي متعدد درجه هفت  )ج  

.جرم عمدي كه مجازات قانوني آن، درجه پنج است )د  

  شرط اصلي تحقق شركت در جرم، كدام است؟-117

تساوي با تشابه عمل شركا )بعمدي بودن جرم مورد مشاركت                                     )الف  

استناد جرم به رفتار مستقيم مداخله كنندگان  )د                   عدم كفايت عمل هر يك از شركا در تحقق جرم )ج  

  كدام جرم مقيد به نتيجه است؟-118
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                      نشر اكاذيب   )د               افترا        )ج                        جعل  )ب                        افترا عملي  )الف

  ميزان تخفيف مجازات هاي تعزيري غير حبس ابد و اعدام، در جرايم قاچاق مواد مخدر چيست؟- 119

تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات قانوني )الف  

تقليل به ميزان يك تا سه درجه )ب  

ت تا نصف حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل، تا نصف همان مجازا )ج  

تا يك سوم حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل، تا نصف همان مجازات  )د  

، مراتب دفاع را "ب" چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي "الف"در صورت قتل .  حمله مي كند"ب" به "الف" -120

  چيست؟"ب"رعايت نكرده باشد، حكم رفتار 

.       ل پرداخت مي شود از بيت الما"الف"قصاص منتفي است و ديه  )الف  

. به ديه و تعزير محكوم مي شود"ب"قصاص منتفي است و  )ب   

.         قصاص مي شود )ج  

.قصاص، ديه و تعزير منتفي است  )د  

به قصاص يا ديه عضو نيز محكوم مي  در كدام يك از فروض ارتكاب قتل عمدي، مرتكب عالوه بر قصاص نفس، - 121

 شود؟

.موجب جنايت بر يك عضوشود و آن جنايت، سبب قتل شودبا يك ضربه، ) الف  

.ضربات متعدد وارد كند، ولي فقط برخي ضربات، مؤثر در مرگ باشد) ب  

.ي آن جنايات در قتل مؤثر باشدبايك ضربه، موجب جنايات متعدد برر اعضاي مختلف شود و همه) ج  

.نها در قتل مؤثر باشندضربات متعدد متوالي بر اعضاي مختلف وارد كند كه تمامي آ) د  

  قتل كدام يك از اشخاص مهدورالدم زير، بدون حكم دادگاه جايز است ؟-122

.مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است) الف  

مستحق قصاص نفس، فقط نسبت به صاحب حق قصاص ) ب  

.كسي كه تجاوز وي قريب الوقوع است) ج  

.مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است) د  

  محترم بودن مجني عليه و حمايت قانونگذار از حيات وي، در چه زمان، شرط ثبوت قصاص است؟- 123
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در زمان وقوع فعل و نتيجه) الف  

تنها در زمان وقوع نتيجه ) ب  

تنها در زمان وقوع فعل ) ج  

در هريك از دو زمان وقوع فعل يا نتيجه ) د  

 دفع وي مستلزم جنايت بر او باشد، چه شخصي عهده دار جبران  در دفاع مشروع، هرگاه مهاجم، مجنون بوده و- 124

 صدمه است؟

عاقله مهاجم ) الف  

.ضمان ثابت نيست) ب  

عاقله مدافع ) ج  

بيت المال ) د  

 شود، ولي بيش از اجراي »ب« مرتكب قتل عمد »الف«در صورتي كه .  هر دو غير مسلمان هستند»ب« و»الف« -125

ه چيست ؟قصاص مسلمان گردد، حكم قضي  

.مسلمان شدن وي تأثيري در حكم ندارد) الف  

.شود قصاص ساقط و به پرداخت ديه و تعزيز محكوم مي) ب  

.شودقصاص، ديه و تعزيز ساقط مي) ج  

.شودقصاص و ديه ساقط و تعزيز مي) د  

با توجه به . كندمياي را كه نسبت به افراد متعارف غيركشنده است، وارد  به يك بيمار هموفيلي، صدمه»الف« - 126

قتل واقع شده، چه نوع قتلي است؟.رسدعدم انعقاد خوني نزد بيماران هموفيلي، نامبرده به قتل مي  

عمد يا شبه عمد يا خطاي محض، حسب مورد براساس وضعيت بزه ديده) الف  

  به وضعيت نامتعارف مجني عليه »الف«قتل عمدي در صورت آگاهي و توجه ) ب

شبه عمد) ج  

»الف«سب مورد عمد يا شبه عمد، با توجه به قصد مستقيم ح) د  

كند  بدون اينكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، ولي به قصد اينكه انساني بميرد، تيري را شليك مي»الف« - 127

كدام قتل واقع شده است ؟. شود و از قضا تير او هم به شخصي برخورد كرده و كشته مي  
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عمد)شبه عمد               د) در حكم شبه عمد             ج)  بخطاي محض       ) الف  

شود؟تشديد مجازات جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص غيررشيد ميباعث  كدام مورد -128  

.ديده، مجنون دايمي باشدبزه )الف  

.ديده باشدمرتكب، ازاقارب دروجه اول بزه) ب  

.ديده باشدمزتكب، قيم بزه) ج  

.الي براي خودتحصيل كندمرتكب، م) د  

او مرتكب . فروخته است »ج« و مجدداً آن را به صورت رسمي ،به »ب« ملك خود را به صورت عادي، به »الف« -129

 كدام جرم شده است ؟

معامله معارض ) كالهبرداري      د) تحصيل مال از طريق نامشروع       ج) فروش مال غير     ب) الف  

وي مرتكب كدام جرم . شود آن سامانه از كار بيفتدهاي سامانه يك بانك، باعث مي در داده با دستكاري»الف« -130

شده است ؟) جرايم(  

تعدد مادي جعل داده و اخالل در سامانه ) الف  

اخالل در سامانه ) ب  

تعدد نتيجه تخريب داده وسامانه ) ج  

تعدد مادي تخريب داده و اخالل در سامانه) د  

ات نفي بلد در مورد محارب ، چقدر است؟ حداكثر مجاز- 131  

تازمان توبه محارب ) الف  

.تا زمان توبه محارب، به شرط اينكه از ده سال بيشتر نشود) ب  

يك سال)ج  

بنا به تشخيص دادگاه) د  

او پس از گذشت مدتي و قبل از .  سند مجعولي را به دادگاه ارائه داده و به آن استناد هم كرده است »الف« - 132

عمل او چه جرمي است؟. ور حكم، منصرف شده و آن را از دادگاه مسترد كرده استصد  

جعل، استفاده از سند مجعول و شروع به جرم كالهبرداري ) شروع به جرم استفاده از سند مجعول                   ب) الف  

.كيفري استفاقد وصف ) استفاده از سند مجعول                                      د) ج  
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  كدام مورد در خصوص ادعاي بمب گذاري در اتوبوس خط واحد ، صحيح است؟-133

.در صورتي جرم است كه اين ادعا صحت داشته باشد) الف  

.شودبه علت فقد عنصر قانوني، جرم تلقي نمي) ب  

. را انجام داده باشدجرم است، اگر به قصد مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران باشد و عمالً هم اين كار) ج  

.در صورتي جرم است كه به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي باشد) د  

  صرف تشويق به خودكشي در كدام يك از موارد زير ،جزم است ؟- 134

.اي باشدي رايانههااز طريق سامانه) نسبت به فرد مجنون باشد                                                    ب) الف  

.منجر به خودكشي شود ) ج.                                                                     تكرار شود) ج  

شود؟  ادعا نمايد اظهارات وي از روي غفلت بوده است، چگونه با وي برخورد مي»سب« هرگاه متهم به - 135  

.ناشي از غضب ، مستي و مانند آن باشدساب النبي است، مگرآنكه غفلت وي ) الف  

.شودبايد ادعاي خود را اثبات نمايد و در صورت اثبات، ساب النبي محسوب نمي) ب  

.شودبه ادعاي وي اعتنا نمي) ج  

.شودساب النبي محسوب نمي) د  

  كدام مورد در خصوص ديه جنايت برميت، صحيح است؟-136

.شود، توسط مرتكب و در خطاي محض، توسط عاقله پرداخت ميحال است و در جنايت عمد و شبه عمد) الف  

.ا زنظر مدت و مسئول پرداخت ، تابع عمومات پرداخت ديه است، وليكن ميزان آن يك دهم ديه انسان زنده است ) ب  

.شودحال است و توسط مرتكب پرداخت مي) ج  

.رسداين تفاوت كه ديه به ارث نمياز نظر مدت و مسئول پرداخت، تابع عمومات پرداخت ديه است، با ) د  

 با توسل به مانورهاي متقلبانه ، از طربق معرفي خود به عنوان پزشك و صرفاً به خاطر پزشك معرفي »الف« -137

شود، او مرتكب كدام جرم شده است ؟ مي»ب«كردن خود، موفق به اردواج با   

كالهبرداري)                                  بفريب درازدواج                                    ) الف  

شروع به كالهبرداري )                                    د»ب«كالهبرداري ، در صورت تصاحب جهزيه )ج  

  كدام مورد در خصوص جرم قوادي، صحيح است ؟- 138

.مجازات آن در صورت تعدد، عالوه بر شالق حدي، نفي بلد نيز است ) الف  
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. مجازات آن، هشتاد ضربه شالق حدي در صورت وقوع نزديكي و يك سال تبعيد درصورت عدم وقوع نزديكي است)ب  

.تكرار عمل، شرط تحقق جرم است ) ج  

.تحقق اين جرم، منوط به تحقق زنا يا لواط است ) د  

ف چه كسي است؟ به فرزند مشروع و بالغ ديگري، قذ»تو فرزند پدرت نيستي «وصف مجرمانه گفتن جمله - 139  

خود وي) وي                           د پدر) قذف مخاطب و مادرش                ج) مادر وي            ب) الف  

كند، چه حكمي دارد؟ امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه اي كه به علت استفاده از حق حبس، تمكين نمي-140  

.فقط موجب مسئوليت كيفري زوج است )                   ب.   فقط موجب مسئوليت مدني زوج است ) الف  

.هيچ مسئوليتي متوجه زوج نيست) د.                 موجب مسئوليت كيفري و مدني زوج است ) ج  
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  ب  121  ب  91  الف  61  ب  31  ب  1

  ج  122  الف  92  د  62  د  32  د  2

  الف  123  الف  93  ب  63  د  33  ج  3

  د  124  ج  94  د  64  د  34  د  4

  ب  125  ب  95  ج  65  الف  35  الف  5

  ب  126  د  96  الف  66  ج  36  ج  6

  د  127  ج  97  د  67  د  37  الف  7

  ج  128  ج  98  الف  68  ج  38  د  8

  الف  129  الف  99  ج  69  ج  39  الف  9

  ب  130  ب  100  ب  70  الف  40  د  10

  الف  131  د  101  ج  71  ب  41  ج  11

  ج  132  ب  102  الف  72  د  42  الف  12

  د  133  الف  103  ب  73  ج  43  ج  13

  ب  134  الف  104  د  74  الف  44  الف  14

  د  135  ج  105  الف  75  د  45  ب  15

  ج  136  ب  106  ج  76  ب  46  ج  16

  الف  137  د  107  د  77  د  47  ب  17

  ج  138  ج  108  ب  78  ج  48  الف  18

  الف  139  الف  109  د  79  الف  49  ج  19

  ج  140  د  110  الف  80  د  50  ج  20

      ب  111  ج  81  ب  51  ب  21

      ب  112  الف  82  ج  52  ب  22

      ج  113  ب  83  ب  53  د  23

      الف  114  د  84  الف  54  ب  24

      ج  115  ج  85  ج  55  ب  25

      د  116  ب  86  ج  56  ج  26

      د  117  الف  87  ب  57  الف  27

      الف  118  ج  88  ب  58  د  28

      ج  119  د  89  الف  59  ج  29

      ب  120  ج  90  د  60  ب  30
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