
 پاسخنامه همراه به رسمی اسناد سردفتري آزمون سواالت نمونه 

نمونه سواالت آزمون سردفتري اسناد رسمی به همراه پاسخنامه

 مدنی حقوق سؤاالت الف)
 شود؟ می نامیده چه اصطالحاً مبیع درآمدن للغیر مستحق صورت در مشتري به معامله ثمن پرداخت به نسبت بایع مسئولیت -1
  عیوب مخفی مبیعضامن ) 1
 عدم اجراي قرارداد از ناشی مسئولیت) 2
   ضامن درك) 3
 فاسد عقد به مقبوض ضمان) 4
 چه است ظاهر عرفاً و نوعاً مزبور عیب که حالی در باشد، مانده مخفی مشتري نظر از که داشته بیع انعقاد زمان در عیبی مبیع هرگاه -2

 دارد؟ وجود مشتري از ضرر رفع براي راهی
 راهی براي رفع ضرر از مشتري وجود ندارد و معامله نافذ و الزم است) 1
 تواند معامله را فسخ کند مشتري می) 2
 تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند مشتري می) 3
 مشتري فقط حق مطالبه ارش دارد) 4
  است: الزم ضمان عقد صحت براي -3
  سبب دین ایجاد شده باشد) 1
 باشد مالدار ضامن) 2
 مقدار دین براي ضامن معلوم باشد) 3
 باشد حال دین) 4
 یابد؟ می تحقق شرایطی چه با مالی امور در صغیر از حجر رفع -4
 با رسیدن صغیر به سن بلوغ) 1
 بلوغ و رشد تحقق با) 2
 با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام) 3
 دادگاه وسیله به او رشد احراز با) 4
 دارد؟ ماهیتی چه و چیست معاطات -5
 آید عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می) 1
 یابد و مفید اباحه است عملی است که با قبض و اقباض تحقق می) 2
 شود و عقد الزم است اي است که با داد و ستد انجام می معامله) 3
 عقد جائز است شود و اي است که با داد و ستد انجام می معامله) 4

 مدنی حقوق سؤاالت پاسخ الف)
 .صحیح است» 3«قانون مدنی، گزینه  391و 390با توجه به مواد  -1
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ارتباط ملکیت » درك«، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است. و معنی »ضمان درك«در ترکیب » ضمان«مقصود از واژه 
 .به شخصی غیر از فروشنده است

 .صحیح است» 3«قانون مدنی، گزینه  424و 423، 422مواد  با توجه به -2
 بنابراین،

 .اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله -1
 .شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد خیار عیب وقتی براي مشتري ثابت می -2
وقتی مخفی محسوب است که مشتري در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب  -4

 .عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتري ملتفت آن نشده است
 .صحیح است» 1«قانون مدنی، گزینه  694و 691، 690با توجه به مواد  -3

 .تصریح دارد که، در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد 690ماده  -زیرا، اوالً
نماید شرط نیست. چرا که، ضمان  دارد که، علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می مقرر می 694ماده  -ثانیاً

 .عقد مسامحه است و در نتیجه علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد کافی است
، چنین استنباط »ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است«دارد:   که مقرر می 691از مفهوم مخالف ماده -الثاًث

 .شود که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده است، صحیح است می
نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه بنابراین، ضمان از دینی که سبب قانونی یا قراردادي آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم 

توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت کرد. همچنین است، ضمان از تعهد جاعل پیش از انجام  نیست، صحیح است. مثالً از شوهر می
 .دادن کار موضوع قرارداد

 .اند به معنی فلسفی به کار بردهقانون مدنی به معنی مقتضی است. لیکن برخی سبب را  691در ماده» سبب«توضیح اینکه واژه 
 .صحیح است» 2«، گزینه 1215تا 1211، 212، 211با توجه به مواد متعددي از قانون مدنی از جمله مواد -4
 .صحیح است» 3«گزینه  -5

 تجارت حقوق سؤاالت ب)
 شود؟ می برآورد کدامیک توسط خاص سهامی شرکت در نقدي غیر هاي سرمایه -31
 کلیه شرکاء) 1
 ثبت شرکتها) 2
 کارشناس رسمی دادگستري) 3
 شریکی که سرمایه غیر نقدي آورده و به مسئولیت وي) 4

  انتقال: سهامی شرکتهاي در -32
 اندوخته به سرمایه ممنوع است) 1
 اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است) 2
 اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است) 3
 رکت ممنوع استقانونی و اختیاري به سرمایه ش) 4

 است؟ کسی چه عهده به محدود مسئولیت با شرکت در نقدي غیر آورده تقویم -33
 خود شرکاء به اتفاق آراء) 1
 سرمایهخود شرکاء به اکثریت عددي و ) 2
 کارشناس رسمی دادگستري) 3
 کارشناس خبره دادگستري) 4
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  باشد: نداشته دفتر ورشکسته تاجر اگر -34
 شود تقصیر اعالن میورشکسته به ) 1
 ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالم شود) 2
 شود ورشکسته به تقلب اعالن می) 3
 ممکن است ورشکسته به تقلب اعالم شود) 4

 .... چک باشد خورده قلم چک متن در کرد حواله عبارت اگر -35
 غیر قابل انتقال است) 1
 قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است) 2
 اجازه صادرکننده قابل انتقال نیستبدون ) 3
 قابل انتقال و تابع قانون تجارت است) 4

 تجارت حقوق سؤاالت پاسخ ب)
، هرگاه یک یا چند 76صحیح است. مطابق ماده » 3«الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، گزینه  82و78، 76با توجه به مواد -31

ن باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسی
هاي غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند.  وزارت دادگستري را در مورد ارزیابی آورده

نچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستري ارزیابی شده هاي غیر نقد را بیش از آ تواند آورده ، مجمع عمومی نمی78و به موجب ماده 
توان  در شرکتهاي سهامی خاص ضروري است. و نمی 76جلب نظر کارشناس مذکور در ماده  82است قبول کند. و باالخره مطابق ماده 

 .هاي غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد آورده
 .صحیح است» 3«الیحه اصالح قانون تجارت، گزینه  158ماده  2با توجه به تبصره -32
صحیح است. بنابراین، تقویم آورده غیر نقدي در شرکت با مسؤولیت محدود به عهده خود شرکاء است. این مطلب را » 1«گزینه  -33
ن تشکیل شرکت براي شرکاء نسبت به قیمتی که در حی«دارد:   قانون تجارت استنباط نمود که مقرر می 98توان از مفاد ماده  می

بدین معنی که، اگر معلوم شود که شرکاء در ». هاي غیر نقدي معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند الشرکه سهم
الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی تقویم کرده و در نتیجه سرمایه شرکت را بیش از میزان واقعی  شرکت با مسؤولیت محدود سهم

 .اند در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت نموده تقویم
صحیح است. ماده یاد شده، موارد اختیاري اعالن ورشکستگی به تقصیر را » 2«قانون تجارت، گزینه  542ماده  3با توجه به بند  -34

 .باشد در صدر ماده بیانگر اختیاري بودن موارد می «ممکن است«احصاء کرده است. و جمله 
صحیح است. در این مورد، دو نظر توسط حقوقدانان ابراز شده است. مطابق نظر اول، این نوع چک هم با توجه به » 1«گزینه  -35

در متن چک مانع واگذاري آن از طریق » حواله کرد«باشد و قلم خوردن کلمه  قانون تجارت، قابل ظهرنویسی می 312اطالق ماده 
 .ظهرنویسی نیست

حقوقدانان، برعکس، معتقدند که چک در وجه شخص معین (به قید انحصار) قابل ظهرنویسی و انتقال نیست. این نظر  برخی دیگر از
رسد، چرا که با قبول نظر اول تفاوت مهمی بین سه نوع چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باقی  تر به نظر می موجه
رسد. نظر اخیر مورد قبول اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه  کار لغوي به نظر می 312ماده ماند و تفکیک بین این سه نوع چک در  نمی

نیز قرار گرفته است. متن پرسشی که از اداره حقوقی به عمل آمده و پاسخ اداره مذکور  12/10/1367مورخ  6759/7مشورتی شماره 
 گردد:  ذیالً درج می

از طرف صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهرنویسی آن را » حواله کرد«پی در صورتی که در متن چک کلمه چا«سؤال:  
 «به دیگري منتقل نماید آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفري علیه صادرکننده چک را دارد یا خیر؟

از کسی که چک در وجهش صادر  در متن چک حق پشت نویسی را» حواله کرد«نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن کلمه «جواب:  
الظاهر شخصیت دریافت کننده  شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی
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بنابراین، دارنده فعلی چک از جمله دارندگان  ،مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است
شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک براي دریافت وجه  فعلی) محسوب نمی 2مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک (ماده 

 .«چک و نیز اقامه دعوي کیفري نخواهد داشت

 جزا حقوق سؤاالت ج)
 ........... که فعلی ترك یا فعل هر از است عبارت جرم -61
 در قانون براي آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد) 1
 در قانون براي آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد) 2
 در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشد) 3
 خالف موازین شرعی باشد) 4

 .است اعمال قابل ........... جرم ارتکاب علت به مجازات تتمیم عنوان به اجتماعی حقوق از محرومیت -62
 عمدي) 1
 عمدي غیر قابل گذشت) 2
 اعم از عمدي یا غیر عمدي) 3
 عمدي و محکومیت به تعزیر یا مجازات بازدارنده) 4

 ........... از کمتر به مجازات تعیین از است عبارت اسالمی مجازات قانون 22 ماده موجب به مجازات تخفیف -63
 حداقل ) 1
 حداکثر) 2
 تر به حال محکوم علیه است حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب) 3
 تر به حال متهم است حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب) 4

 نیست؟ تعلیق قابل زیر جزائی احکام از کدامیک اجراي -64
و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوي از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت  مجازات کسانی که به واردکردن) 1

 نمایند می
مجازات کسانی که به جرم اختالس یا ارتشاء یا کالهبرداري و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که ) 2

 شوند ربائی محکوم می موجب حد نیست یا آدم
 نمایند مجازات کسانی که به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می) 3
 هر سه مورد فوق) 4

 ........... محکومیت حکم صدور مستلزم جرم تکرار در مجازات تشدید -65
 براي جرم قبلی است) 1
 به مجازات تعزیري و یا بازدارنده و اجراي آن است) 2
 تعزیري و یا بازدارنده جرم قبلی استبه مجازات ) 3
 به مجازات تعزیري و بازدارنده و شروع به اجراي آن است) 4

 جزا حقوق سؤاالت پاسخ ج)
در تعریف جرم  1370صحیح است. در قانون مجازات اسالمی مصوب سال» 3«قانون مجازات اسالمی، گزینه  2با توجه به ماده  -61

 .مینی و تربیتی نشده استاي به اقدامات تأ هیچگونه اشاره
تواند کسی را که به علت  دادگاه می«صحیح است. مطابق این ماده » 4«قانون مجازات اسالمی، گزینه  19با توجه به ماده  -62

 ارتکاب جرم عمدي به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیري یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی
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حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی ». محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع. یا به اقامت در محل معین مجبور نماید
که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسالمی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون 

 .)27/2/1377مکرر قانون مجازات اسالمی اصالحی  62باشد. (تبصره ماده  الح مییا حکم دادگاه ص
صحیح است. اصوالً تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازاتی به کمتر از » 4«قانون مجازات اسالمی، گزینه  22با توجه به ماده  -63

 .توان به حداقل حکم داد نیز میحداقل. واال خود حداقل نیز مجازات قانونی است و بدون اعمال کیفیات مخففه 
 .صحیح است» 4«آن، گزینه  3و2، 1قانون مجازات اسالمی و بندهاي 30با توجه به ماده -64
هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات «صحیح است. مطابق این ماده » 2«قانون مجازات اسالمی، گزینه  48با توجه به ماده  -65

تواند در صورت لزوم  تعزیري و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می
 .»مجازات تعزیري یا بازدارنده را تشدید نماید

 ثبت حقوق سؤاالت د)
 ........... و اخذ را معامله ثمن تواند می دفتر سر باشد، داشته وجود اختالفی معامله اصحاب بین در اگر -91
 به حساب سپرده ثبت اسناد واریز و پس از تکمیل سند ذینفع از اداره ثبت دریافت نماید) 1
 نمایدپس از تکمیل سند در همان مجلس به ذینفع تسلیم ) 2
 پس از تکمیل سند از اداره ثبت جهت پرداخت آن کسب تکلیف نماید) 3
 قبض سپرده صادر و پس از تکمیل سند و صدور حکم به ذینفع پرداخت نماید) 4

 است؟ معتبر نیز ثالث اشخاص به نسبت رسمی اسناد مندرجات معامالت کدام در -92
 نشده ثبت امالك) 2 امالك ثبت شده) 1
 مالی تعهدات به راجع) 4 منقولاموال ) 3

 شود؟ می انجام چگونه بیسواد اشخاص به مربوط اسناد ثبت -93
 وکیل باسواد و مطلع حضور داشته باشد مگر اینکه در بین خود معرفین، چنین شخصی باشد) 1
 .دادگاه باشدنماینده دادگاه محل حضور داشته باشد مگر اینکه صالحیت دفترخانه در ثبت سند مورد تأیید ) 2
 نماینده اداره ثبت محل حضور داشته باشد مگر اینکه مسئولین دفترخانه مورد اعتماد شخص بیسواد باشد) 3
 .یکنفر باسواد و مطلع که مورد اعتماد فرد بی سواد باشد حضور داشته باشد، مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد) 4

 بود؟ خواهد اشتباه و اشکال رافع مرجع کدام آید وجود به مقررات و قوانین با اسناد تنظیم طرز در مغایرتی چنانچه -94
 انتظامی دادگاه) 2     دیوان عدالت اداري) 1
 نظارت هیأت) 4      شوراي عالی ثبت) 3

 یابد؟ می ادامه اساسی چه بر اجرائی عملیات نماید اعراض رهن از بستانکار رهنی، معامالت در اگر -95
 رهنی سند) 2 سند شرطی) 1
 وثیقه سند) 4 اي ذمه سند) 3
 ثبت حقوق سؤاالت پاسخ د)

 .صحیح است» 2«، گزینه 1365هاي ثبتی تا اول مهرماه  مجموعه بخشنامه) 105با توجه به بند ( -91
آئین نامه قانون اسناد رسمی وجهی را به طور  11توانند جز در مورد مصرح در ماده  مطابق بخشنامه یاد شده، سردفتران و دفتریاران نمی

امانت یا به منظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نمایند و اگر براي جلوگیري از اختالف اصحاب معامله ضروري باشد فقط 
 .المجلس به ذینفع تسلیم نمایند توانند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند فی می
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صحیح است. مطابق این ماده، کلیه » 1«گزینه  1310اسفندماه  26قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  72با توجه به ماده  -92
معامالت راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت امالك ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی 

 .هد بودآنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار کامل و رسمیت خوا
 .صحیح است» 4«، گزینه 1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال  66و  64با توجه به مواد  -93
 .صحیح است» 4«، گزینه 1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال  25ماده ) 7با توجه به بند ( -94

اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور الزم با بنابراین هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا 
 .هیأت نظارت خواهد بود

 .صحیح است» 3«قانون ثبت اسناد و امالك، گزینه  34ماده  6با توجه به تبصره  -95
عملیات اجرائی براساس تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض مورد رهن آزاد و  بنابراین، در مورد معامالت رهنی بستانکار می

 .اسناد ذمه خواهد بود

 ثبتی مقررات و ها نامه آئین سؤاالت هـ)
 است؟ کدام اجرائیه صدور از پس دفترخانه اقدام -121

 ابالغ اجرائیه به وسیله بستانکار به مدیون) 1
 اعالم مراتب به مدیون و ارسال اجرائیه به ثبت محل) 2
 اجراي دادگاهارسال اجرائیه براي متعهد و ) 3
 دعوت از مدیون و ابالغ اجرائیه به وي) 4

 کند؟ می پرداخت کسی چه را نفر یک بر زائد دفتریار حقوق -122
 اداره ثبت محل) 1
 اسناد ثبت سازمان) 2
 سردفتر از درآمد شخصی) 3
 متعاملین اضافی درآمد از سردفتر) 4

 است؟ حساب تصفیه گواهی و دفترخانه بازرسی نتیجه اعالم به موکول مورد کدام در مرخصی ابالغ صدور -123
 استعالجی بیش از یک ماه) 1
 آزمون سایر سازمانها در شرکت براي) 2
 براي مدت بیش از چهارماه) 3
 کشور از خروج براي) 4

 چه دفترخانه تشکیل عدم صورت در و است ماه چند شود می انتخاب سردفتري به که کسی براي دفترخانه تشکیل زمانی مهلت -124
 گیرد؟ می صورت اقدامی

 تجدید تضمین -1) 1
 ابالغ لغو -3) 2
 بررسی مجدد صالحیت -8) 3
 اختبار تجدید -8) 4

 است؟ کدام دفتریاران و سردفتران از نقدي وثیقه یا ضمانت اخذ علت -125
 اخذ وام اولیه افتتاح دفترخانه و خسارت وارده به صندوق وام ضروري) 1
 االجاره محل دفترخانه هزینه مربوط به اوراق بهادار و پرداخت مالپرداخت ) 2
 تهیه لوازم و وسایل دفترخانه و پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه) 3

www.saednews.com

http://www.farahadaf.ir/


 پاسخنامه همراه به رسمی اسناد سردفتري آزمون سواالت نمونه 

 جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت و یا پرداخت جریمه نقدي محکومیتهاي آنها) 4
 ثبتی مقررات و ها نامه آئین سؤاالت پاسخ هـ)

نامه اجراي مفاد اسناد رسمی  آئین 4و نیز ماده  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال  34ماده  3با توجه به تبصره  -121
 .صحیح است» 2«، گزینه 1355 سال مصوب. …االجراء و الزم

پست سفارشی به او اطالع دهند و بنابراین، دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق 
 .برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابالغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند

 سال مصوب دفتریاران و سردفتران کانون و رسمی اسناد دفاتر قانون.. …و 6ماده  4هاي بند  نامه آئین 32با توجه به ماده  -122
 .صحیح است» 3«، گزینه 1354
 .است صحیح »4« گزینه رسمی، اسناد دفاتر قانون.. …و 6ماده  4هاي بند  نامه آئین 16با توجه به ماده  -123

صدور ابالغ مرخصی فقط براي خروج از کشور موکول به اعالم نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است. مگر در 
 .سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابالغ مرخصی نمایدموارد ضروري که در این صورت 

 .صحیح است» 2«، گزینه 25/4/1354قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب  74با توجه به ماده  -124
داکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابالغ نسبت به تشکیل شوند مکلفند ح بنابراین، کسانی که به سردفتري دفتر اسناد رسمی انتخاب می

 .دفترخانه اقدام نمایند واالّ ابالغ آنها کان لم یکن خواهد بود
 .صحیح است» 4«، گزینه 1354رسمی اسناد دفاتر قانون.. …و 6ماده  4هاي بند  نامه آئین 9ماده  4با توجه به بند  -125

نقدي یا ملکی و یا ضمانت بانکی براي جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف  مطابق این بند، ضمانت یا ایداع وثیقه
 .هاي نقدي دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت

 فارسی ادبیات و زبان سؤاالت
 است؟ نزدیک »باشد منزّه استرداد وصمت از عزّت حضرت موهبت« جمله مفهوم به گزینه کدام -181

 مفارقت نعمتهاي حقیقی به هیچ آفت صورت نبندد) 1
 مستوفی ترین لذتی صحت بود که از لوازم اقتصاد است) 2
 طلب اغراض خسیس فانی عرضی خسران و غبن است) 3
 خداي واهب به استثمار خیرات حقیقی امر کرده است) 4

 چیست؟ »معطی عطا، از و دید باید مکرم کرامات از« معنی -182
 از کرامات بزرگواران و عطاي بخشندگان حقیقت را باید احساس کرد) 1
 از کرامات، اکرام کننده را باید شناخت، از بخشش، بخشنده را) 2
 بزرگواري را از بزرگان و بخشش را از بخشندگان باید دید) 3
 ن باید دیدبزرگواري کرامت کننده را در عطاي او به دیگرا) 4

 است؟ کدام »شد می خاطر تشحیذ موجب و وحده نسیج آثارشان و بودند وقت وحید خود آنان« عبارت مفهوم -183
 شد نظیر و خواندن آثارشان موجب تیزي خاطر می آنان یگانه دوران بودند و آثارشان منحصر به فرد و بی) 1
 خاطر جمع شناخت، در عصر خود یگانه بود و هرکس که آنان را می) 2
 دیدي وقت آنان بسیار اندك بود و بهتر بود براي اطمینان هر یک را جداگانه می) 3
 کردي براي ایجاد رشته مودت بین آنها الزم بود آنها را یکجا جمع می) 4

 است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارت مفهوم -184
نگاه دارند و اگر تعذري کند و به حکم حاضر نشود، اگر محتشم بود و گماشتگان باید که دست قاضی قوي دارند و رونق در سراي او «

 .»او را به عنف و کره حاضر کنند
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 !ماموران باید سراي امیر را همیشه محافظت کنند و نگذارند کسی به زور وارد شود) 1
 پذیرندماموران باید در هر کاري دست قاضی را بازگذارند، حتی اگر حکم علیه خودشان باشد، باید ب) 2
 ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و حتی اگر قاضی خطا کند و مطابق شرع هم رفتار نکند، او را حمایت کنند) 3
 ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و اگر شخص مهمی را احضار کند و نیاید، ماموران باید با زور و قدرت او را بیاورند) 4

 است؟ نشده اشاره دبیر ویژگی کدام به »باشد الرّأي ثاقب و الفکر عمیق النظر دقیق العرض شریف االصل کریم که باید ردبی« جمله در-185
 خیرخواهی) 2 ژرف اندیشی) 1
 نژادگی) 4  تیزبینی) 3
 فارسی ادبیات و زبان سؤاالت پاسخ ز) 

 .صحیح است» 4«گزینه  -181
 .صحیح است» 2«گزینه  -182
 .صحیح است» 1«گزینه  -183
 .صحیح است» 4«گزینه  -184
 .صحیح است» 2«گزینه  -185

 عربی زبان سؤاالت و)
 شده؟ داده نشان خط با که است کلماتی صحیح معنی گزینه کدام زیر سؤال سه در

 االسالمی: الدین فی األساسیتین الفقهیتین للمدرستین الهامه األهداف فصل الیمکن -151
 فقهی مکتبدو ) 1
 فقهی مدرسه دو) 2
 علمیه حوزه دو) 3
 فقیه مدرس دو) 4

  البالد: فی المفعول ساري التجول حظر فرض الیزال -152
 اجراي قوانین گشت زنی) 1
 مرور و عبور ممنوعیت) 2
 نقض مقررات) 3
 گشتی نیروهاي) 4

  المتظاهرین: من العشرات باعتقال قاموا االحتالل قوات -153
 بازداشت) 1
 شتم و ضرب) 2
 کردن متفرق) 3
 هجوم) 4
 است؟ سؤال متن دقیق ترجمه گزینه کدام زیر سؤال شش در

  الصواب: منه یتولد ببعض الرأي بعض اضربوا -154
 آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا بدینگونه به پاداش دست یابید) 1
 بدینگونه رأي درست به دست آیدآراء گوناگون را با هم جمع نمائید تا ) 2
 آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا نظر صحیح به دست آید) 3
 شود در کنار نهادن آراء گوناگون سبب به دست آمدن رأي درست می) 4
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  قبلکم: القرون مصارع من رأیتم قد بما اعتبروا -155
 شما بودند عبرت گیرید از مشاهده درگیریهاي امتهائی که پیشتر از) 1
 از دیدن اوضاع یکسان قرنهاي گذشته عبرت گیرید) 2
 از مشاهده اوضاع یکسان امتهائی که پیشتر از شما بودند عبرت گیرید) 3
 از مشاهده نابودي امتهائی که قبل از شما بودند عبرت گیرید) 4
 عربی زبان سؤاالت پاسخ و)

 .صحیح است» 1«گزینه  -151
 .رسد، منظور دو مکتب فقهی بوده باشد نه دو مدرسه فقهی ر میچراکه، به نظ

 .صحیح است» 2«گزینه  -152
 .باشد فرض به معنی مقرر کردن و واجب گردانیدن، و حظر نیز به معنی ممنوع کردن می

 .باشند حظر میهاي فرض و  کلمات مفروض (به معنی فرض شده و واجب شده) و محظور (به معنی منع شده) اسم مفعول از واژه
 .صحیح است» 1«گزینه  -153

 .باشد اعتقال مصدر از باب افتعال و از ریشه سه حرفی عقل به معناي بازداشت کردن می
 .صحیح است» 3«گزینه  -154
 .صحیح است» 1«گزینه  -155
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