
 

 

  

 موارد تطبیقی کتب چتر دانش با



 

 یحقوق مدن
کرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضوولی فروتتوه اسوت، بعومال معلوو  شخصی مال غیرمنقولی را که تصور می -1

 است که قیمومت او را به عهمه دارد. این معامله چه حکمی دارد؟شود که این مال متعلق به محجوری بوده می
 گردد.ب( غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم، نافذ می شود.الف( غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم، نافذ نمی

 د( باطل است.     ج( صحیح است.

 

 
 

کنوم. ه قصم تودکشی، مقماری سم مصرف میتنظیم کرده و بنامة تودنوشت شخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیت -2

 این وصیت چه وضعیتی دارد؟
 الف( غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ کند.

 ب( غیرنافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است.

 ج( باطل است.

 د( صحیح است.

 فروشم. در صورت اقالة بیع اوّل، اقاله و بیع دوّ  چه حکمی دارنم؟ز وقوع بیع، تریمار مبیع را به شخص ثالثی میبعم ا -3
 ب( اقاله و بیع دوّم، هر دو صحیح است.  شود و بیع دوّم صحیح است.الف( اقاله باطل می

 شود.وّم منفسخ مید( اقاله صحیح است و بیع د  ج( اقاله صحیح است و بیع دوّم باطل می شود.

 

 
 

 منعقم شمه باشم، صحیح است؟ کما  مورد درتصوص قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین تطر و در شرایط اضطراری -4
 ب( تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است.   الف( ممکن است توسط دادگاه ابطال شود.

 د( غیرنافذ است.     ج( باطل است.

 

 11قانون یار حقوق مدنی چ  161صفحه  522ماده  1سؤال مطابقت با 

 (08 -آزاد ارشد) دارد؟  وضعيتي چه معامله است، بوده او عليه مولي مبيع، مالک که شود معلوم بايع بيع از پس اگر -1

 .است باطل( ب    .است نافذ و صحيح( الف

 .است غيرنافذ و صحيح( د    .است فسخ قابل( ج

 : د1سؤال  پاسخ:

 

 11قانون یار حقوق مدنی چ  181صفحه  581ماده  8نکته مطابقت با 

 .ندارد اثري شده، ايجاد اقاله از قبل که ايشفعه حق در بنابراين است؛ آينده در اقاله اثر -0 نکته



 

 
 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در بوا  ضومان در ، کوما  موورد  333به موجب منطوق رأی وحمت رویة شماره  -5

 درتصوص تعهم فروشنمة فضولی، صحیح است؟
 الف( باید عالوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند.

 هد استرداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.ب( باید از باب تع

 ج( باید برمبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.

 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت کند. 255د( باید با رعایت مادة 

 کما  مورد صحیح است؟ اگر ضامن با رضایت مضمون له پرداتت دین را به شخص ثالث حواله داده باشم، -6
 الف( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول و دین را پرداخت کرده باشد.

 ب( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که مضمون عنه به حواله رضایت داده باشد.

 الث، حواله را قبول کرده باشد.ج( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ث

 د( ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.
 

 
 

 در تصوص اهلیت تمتع اشخاص حقیقی، کما  مورد صحیح است؟ -3
 ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.الف( هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان

 تواند از هیچ حق مدنی محروم شود.از این رو هیچ انسانی نمیب( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، 

 ها ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشند.ج( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان

 11قانون یار حقوق مدنی چ  101صفحه  506ماده  5نکته مطابقت با 

 .شودمي محسوب اکراه معامله اجبار منظور به آن ايجاد يا اضطرار از استفاده سوء -2 نکته

 11قانون یار حقوق مدنی چ  108صفحه  1و  8سؤاالت مطابقت با 

 دارد؟ وضعيتي چه اضطرار از استفاده سوء نتيجه در معامله -0

 باطل( ب      صحيح( الف

 ابطال قابل و صحيح( د     نافذ غير( ج

 (02 -سراسري ارشد...        ) معامله، طرف به عقد تحميل قصد به اضطرار از  استفاده سوء -9

 .است عقد بطالن موجب حال هر در( الف

 .کندمي ايجاد عقد طرف براي فسخ حق حال هر در( ب

 .گردد عقد نفوذ عدم موجب و شود محسوب اکراه تواندمي مورد برحسب( ج

 .رودمي شمار به نافذ قرارداد و ندارد عقد صحت در تأثيري هرحال در( د

 گزينه ج :9پاسخ سؤال    گزينه ج :0پاسخ سؤال 

 11قانون یار حقوق مدنی چ  115صفحه  110ماده  5سؤال مطابقت با 

 کند حواله محسن به له مضمون رضايت با را ضمان مورد دين پرداخت به خود تعهد است، شده جواد ضامن که سعيد اگر -2

 (92 -قضاوت) داشت؟ خواهد حقي چه سعيد صورت، اين در کند، قبول محسن و

 .کند رجوع جواد به پرداخته آنچه براي و بپردازد را دين موضوع بايد( الف

 .دارد را جواد به رجوع حق دين، مبلغ پرداخت از پس محسن و ندارد حقي( ب

 .دارد را جواد به رجوع حق محسن، سوي از دين پرداخت از پس فقط( ج

 .دارد را جواد به رجوع حق محسن، قبول با( د

 .م.ق 017 ماده به کنيد رجوع. است صحيح د گزينهپاسخ: 

 



 

 ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند.د( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان
 

 
 

در قرارداد بیعی مقرر شمه است که در صورت عم  انجا  تعهم از سوی فروشنمه، وی مکلف به پرداتت مبلغ معینی  -8

 مورد صحیح است؟وجه التزا  است. بایع از اجرای تعهم تودداری نموده است. براساس قواعم عمومی، کما  
 الف( خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.

 ب( خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

 ج( فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام، مخیر است.

 تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه  التزام پرداخت کند.د( فروشنده می

 ص اسبا  انحالل قرارداد، صحیح است؟کما  مورد، در تصو -9
 ب( بطالن قرارداد، جزو اسباب انحالل قرارداد است.   الف( امکان اقالة قرارداد مطابق قاعده نیست.

 د( انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست.  ج( امکان فسخ قرارداد در عقود الزم، خالف قاعده نیست.

 درتصوص تسارات تنبیهی در حقوق ایران، صحیح است؟کما  مورد  -11
 تواند به پرداخت آن رأی دهد.الف( در موارد مشخصی دادگاه می

 تواند مورد حکم قرار گیرد.دید دادگاه میب( در تمام موارد، به صالح

 شود.ج( تنها درخصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می
 د( در هیچ موردی پذیرفته نشده است.

گر و عوم  ورشکسوت ی او، در حوادث راننمگی، چنانچه زیان دیمه زن باشم و فوت شود، با فرض معلو  بودن بیموه -11

 گر و صنموق تأمین تسارت بمنی، صحیح است؟کما  مورد درتصوص مسئولیت بیمه
 ه صندوق است.الف( حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمة شخص ثالث باشد، پرداخت معادل دیه کامل مرد، به عهد

 کند.گر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، دیه پرداخت میب( پرداخت معادل یک دیه کامل مرد برعهده بیمه

 گر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صندوق دارد.گر است و بیمهج( پرداخت معادل دیه کامل مرد به عهده بیمه

 گر و نصف دیگر آن، به عهده صندوق است.بیمهد( پرداخت نصف دیه کامل مرد به عهده 

براساس قانون پیش فروش آپارتمان، اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تفکیکی بیش از مساحت مقرر در  -12

 قرارداد پیش فروش درآیم، کما  مورد صحیح است؟
 باشد. % 2ف مساحت بیش از فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختالخریدار و پیشالف( پیش

 باشد. % 2خریدار حق فسخ دارد، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از ب( فقط پیش

 خریدار در هر حال حق فسخ دارند.فروشنده و پیشج( پیش

 فروشنده حق فسخ دارد.د( فقط پیش

 11قانون یار حقوق مدنی چ  582صفحه  161ماده  5و  1سؤال مطابقت با 

ز ايران در بيگانه اتباع -1  (08 -آزاد تعهدات)  هستند؟ محروم ذيل حقوق از کداميک ا

 قانون در ايران اتباع به منحصر حقوق( ب     ارثي حقوق( الف

 اشتغال حق( د    نکاح به مربوط حقوق( ج

 (08 -سردفتري)       کنند؟ رعايت بايد را شرايطي چه مزروعي، امالک مالکيت براي ايران در بيگانه اتباع -2

   .ندارند مزروعي امالک مالکيت حق( الف

 .بگيرند اجازه دولت از بايد( ب

 .شوند مزروعي امالک مالک توانندمي رسمي سند با فقط( ج

 .باشد شده شناخته ايرانيان براي آنها متبوع کشور در حق اين که صورتي در( د

  گزينه الف: 2 پاسخ سؤال  گزينه ب: 1 پاسخ سؤال



 

پسر به نا  علی و یک دتتر به نا  زهرا شخصی ملکی را بر اوالد تود، نسالل بعم نسل وقف کرده است. او دارای یک  -13

است. در صورتی که علی فوت شود و دارای یک پسر به نا  رضا و یک دتتر به نا  معصومه باشم، کوما  موورد صوحیح 

 است؟
 الف( سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است.

 ب( سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوی خواهد بود.
 صومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت.ج( رضا و مع

 د( تا زمانی که زهرا در قید حیات است، رضا و معصومه از منافع وقف منتفع نخواهند شد.

شخصی ملک دی ری را بمون سمت نماینمگی، به مبلغ معینی، برای تود فروتته و ثمن آن را دریافت نموده اسوت.  -14

 کنم، کما  مورد صحیح است؟تنفیذ میمالک پس از اطالع، فقط بیع را 
 الف( ثمن متعلق به بایع فضولی است.

 ب( بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.
 ج( بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند.

 ارد.د( بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن آن را به حاکم بسپ

 

 
 

 پذیر است؟م مال مشتر  از سوی یکی از شرکاء در کما  یک از موارد زیر، امکانیدرتواست تقس -15
 ب( تقسم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.     الف( بخشی از ملک موقوفه باشد.

 م شده باشند.ید( شرکا به صورت الزام آوری، ملتزم بر عدم تقس  م موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود.یتقس ج(
 

 
 در صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران نامزدی، کما  مورد صحیح است؟ -16

 ب( صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است.   الف( مطالبه خسارت تحت شرایطی مقدور است.

 د( امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.    دارد.ج( امکان الزام به انعقاد نکاح وجود 

 11قانون یار حقوق مدنی چ  115صفحه  560ماده  1سؤال مطابقت با 

 (57 -سردفتري) :    باشد داده نيز را عوض قبض اجازه فضولي، بيع اجازه بر عالوه مالک اگر -1

 .کند مراجعه مشتري به تواندمي( ب  .کند مراجعه مشتري به تواندنمي( الف

 .ندارد مشتري به رجوع حق بايع، توسط عوض قبض صورت در( د  .کند رجوع بايع به بايد حال هر در( ج

  د گزينهپاسخ: 

 11قانون یار حقوق مدنی چ  125صفحه  211ماده  5و  1سؤاالت شماره مطابقت با 

 (58 -قضاوت) است؟ صحيح گزينه کدام -1

 ...... عليهم موقوف بين موقوفه مال تقسيم ولي..........  وقف از ملک تقسيم

 .است جايز -نيست جايز( ب  .نيست جايز -است جايز( الف

 .نيست جايز -نيست جايز( د   .است جايز -است جايز( ج

 (55 -قضاوت)                 است؟ غلط گزينه کدام -2

 .نيست جايز عليهم موقوف بين موقوفه مال تقسيم ولي است جايز وقف از ملک تقسيم( الف

 .است جايز عليهم موقوف بين موقوفه مال تقسيم ولي نيست جايز وقف از ملک تقسيم( ب

 .است باطل تقسيم است شده واقع غلط به قسمت که شود معلوم تقسيم، از بعد هرگاه( ج

 .است ضامن نمايد شرکت اموال در تصرف اذن حدود از خارج در يا اذن بدون که شريکي( د

 ب گزينه: 2پاسخ سؤال    الف گزينه: 1پاسخ سؤال 



 

در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دی ری به عنوان مباشر در وقوع تسارت بمنی نقوش دارنوم، کوما  موورد  -13

 صحیح است؟
 ب( مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنایی.    الف( مباشر مسئول است نه سبب.

 د( صرف نظر از درجه تأثیر، به نسبت مساوی مسئول هستند.  د به او است، مسئول است.ج( عاملی که خسارت مستن

 م ترکه معلو  شود که متوفا ممیون بوده است، کما  مورد صحیح است؟یاگر بعم از تقس -18
 تواند به هر یک از وراث، برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند.الف( تقسیم صحیح است و طلبکار می

 تواند به نسبت مالکیت هر وارث بر اموال ترکه، به او رجوع کند.تقسیم صحیح است و طلبکار میب( 

 تواند به نسبت تصرف هر وارث بر اموال ترکه، به او مراجعه کند.ج( تقسیم صحیح است و طلبکار می

 د( تقسیم باطل است.
 

 
 

 کما  مورد درتصوص اداره مال مشاع، صحیح است؟ -19
 الف( همواره تابع ارادة اکثریت است.

 ب( همواره تابع ارادة اجماعی شرکا است.

 ج( اصوالً تابع ارادة اکثریت شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع ارادة اجماعی آنان است.

 تثنایی، تابع ارادة اکثریت است.د( اصوالً تابع ارادة اجماعی شرکا است ولی در موارد اس

 کما  مورد درتصوص اتالف منفعت و عم  النفع، صحیح است؟ -21
 آور نیستند.النفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ یک ضمانالف( اتالف منفعت و عدم

 آورند.النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمانب( اتالف منفعت و عدم

 آور است.ج( اتالف منفعت در هر حال ضمان

 11یار حقوق مدنی چ  قانون 125صفحه  606ماده  5و  1و  1سؤاالت شماره مطابقت با 

 (59 -سراسري ارشد)                     دارد؟ حکمي چه تقسيم باشد، شده تقسيم وي ديون اداي از قبل ميّت ترکه اگر -1

 .است باطل تقسيم نشده مستقر تَرکه بر ورثه حق ديون، پرداخت از قبل چون( الف

 .هستند دين پرداخت مسئول متضامناً آنان همگي است وراث همه دست در هم ترکه و دارد طلب ترکه از طلبکار چون( ب

 .کند رجوع او سهم نسبت به ورثه از يک هر به بايد طلبکار و است صحيح تقسيم( ج

 .بنمايد را آن ابطال درخواست تواندمي طلبکار فقط است ابطال قابل تقسيم( د

 (09 -آزاد ارشد)  دارد؟ حکمي چه باشد، شده تقسيم وي  ديون اداي از قبل ميّت ترکه که صورتي در -3

 .بنمايد را آن ابطال درخواست تواندمي صرفاً طلبکار و نبوده صحيح ماترک تقسيم( الف

 .است نشده مستقر ترکه بر ورثه حق ديون، پرداخت از قبل چون است باطل تقسيم( ب

 .نمايد رجوع آنان االرثسهم نسبت به ورثه از يک هر به تواندمي طلبکار و است صحيح تقسيم( ج

 .باشدمي ديون تمامي پرداخت مسئول متضامناً ورثه از يک هر و است صحيح تقسيم( د

 پرداخت بدون ورثه. است تومان ميليون ده وي بدهي و تومان ميليون يکصد معادل وي ماترک و نموده فوت شخصي -4

 (09 -وکالت) : اندکرده تقسيم خود ميان را اموال بدهي،

 .باشند ناآگاه بدهي وجود از ورثه که است درست تقسيم صورتي در( الف

 .کند درخواست را تقسيم ابطال دادگاه از دارد حق بدهي، پرداخت از ورثه امتناع صورت در بستانکار( ب

 .آورد دست به ماترک از را خود طلب و کند درخواست دادگاه از را تقسيم ابطال تواندمي حال هر در بستانکار( ج

 بايد بستانکار و است درست تقسيم است، بوده ديني متوفي بر که شود معلوم تقسيم از بعد يا باشند آگاه طلب وجود از ورثه خواه( د

 .کند رجوع او سهم نسبت به ورثه از يک هر به خود طلب دريافت براي

 د گزينه: 4پاسخ سؤال   ج گزينه: 3پاسخ سؤال    ج گزينه: 1پاسخ سؤال 



 

 آور است.  النفع در هر حال ضماند( عدم

 یمدن یدادرس آیین

بینی شمه تشکیل شمه باشنم، رسیمگی به دعوای حجر، در صالحیت کما  چنانچه تمامی مراجعی که در قوانین پیش -21

 مرجع است؟
 د( دادگاه خانواده ی حقوقیج( دادگاه عموم          ب( شورای حل اختالف       الف( دادسرای عمومی و انقالب 

 

 
 

 است در شعب بموی دیوان عمالت اداری............. .استرداد دادتو -22
 شود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد.الف( در صورتی پذیرفته می

 شکایت واصل نشده باشد.طرف شود که پاسخ ب( در صورتی پذیرفته می
 شود.ج( در هیچ صورتی پذیرفته نمی

 شود.مید( در هر حال پذیرفته 

 تواهان در دعوایی که تواستة آن استرداد یک دست اه جرثقیل است، تواسته را چ ونه بایم تقویم کنم؟ -23
 تواند معین نماید.ب( هر مبلغی که بخواهد، می  نماید.الف( مبلغی که کارشناس، قبل از شروع به رسیدگی معین می

 جرثقیلد( مبلغ واقعی      ج( مبلغ مذکور در مستند دعوا
 

 
 

  

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  55صفحه  10ماده  2نکته مطابقت با 

 قانونگذار که، داشت خواهد را اموري و دعاوي به رسيدگي صالحيت تنها و شود، مي شمرده اختصاص مراجع از خانواده دادگاه -7 نکته

 . است داده قرار آن صالحيت در

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  11صفحه  65ماده  18سؤال مطابقت با 

 دکتر عمروانی 5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهچهار گز یهامجموعه پرسش 112صفحه  158و سؤال 

   است؟ دادخواست در خواهان توسط خواسته تقويم دادرسي، هزينه محاسبه مبناي مورد کدام در -10

 (1305 -حقوقي مشاوران)

 .ريال ميليون يکصد به مقوم يورو هزار بيست مطالبه( الف

 .ريال ميليون يکصد به مقوم مزروعي زمين از يد خلع( ب

 .ريال ميليون يکصد به مقوم آزادي بهار سکه پانصد ميزان به مهريه مطالبه( ج

 .ريال ميليون يکصد به مقوم شده خريداري آپارتمان تحويل به الزام( د

 گزينه ج :10سؤال پاسخ 

 هزينه که بوده مالي غيرمنقول دعاوي از «د»و «ب» هايگزينه در مذکور دعاوي آنکه توضيح. است صحيح ج گزينه :140پاسخ سؤال 

. شودمي دريافت ايمنطقه قيمت براساس دولت، درآمدهاي از برخي وصول قانون 3 ماده 11 بند انتهاي استناد به هاآن دادرسي

 دعواي اما. شودمي محاسبه مرکزي بانک شاخص براساس 21 ماده 1 بند استناد به نيز «الف» گزينه در مذکور دعواي دادرسي هزينه

 لذا و باشدمي مذکور ماده 4 بند مشمول بلکه و نبوده( م.د.آ.ق 21 ماده 1 بند) نقد وجه مشمول مهريه عنوان به سکه تعدادي مطالبه

 .است صحيح «ج» گزينه



 

 کما  مورد، درتصوص اقرار وکیل علیه موکل تود در جریان دادرسی، صحیح است؟ -24
 شود.الف( اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد، پذیرفته می

 شود.ب( نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته می
 شود.ج( نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته نمی

 شود.وکالت در اقرار داشته باشد، اقرار قاطع دعوی پذیرفته مید( چنانچه وکیل 

 

 
 

 دهم؟در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نمایم، دادگاه چه اقمامی انجا  می -25
 دهد.ده روز مهلت میب( حداکثر به مدت   الف( حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

 د( مهلت متناسب خواهد داد.   کند.ج( جلسه رسیدگی را تجدید می

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  161صفحه  502ماده  5تا  1سؤاالت مطابقت با 

دکتر  5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهچهار گز یهامجموعه پرسش 11و  10صفحات  505تا  111و سؤاالت 

 عمروانی

 (1359 -وکالت ،1359 و 8031 -قضاوت ،1301 -حقوقي مشاوران)              :خود موکل عليه وکيل اقرار -1

 .دادگاه از خارج يا باشد آمده عمل به دادگاه در اقرار که اين از اعم شودنمي پذيرفته است دعوا قاطع که اموري به نسبت( الف

 . باشد آمده عمل به اقرار که صورتي در شودمي پذيرفته است دعوا قاطع که اموري به نسبت( ب

 . باشد آمده عمل به دادگاه در اقرار که صورتي در و شودمي پذيرفته موکل دعوا به مربوط امور کليه به نسبت( ج

 . باشد آمد عمل به دادگاه از خارج يا دادگاه در اقرار که اين از اعم شودنمي پذيرفته دعوا به مربوط امور کليه به نسبت( د

 (1304 -قضاوت)  :است دعوا قاطع که اموري به نسبت خود موکل عليه وکيل اقرار -2

 .شودمي پذيرفته باشد آمده عمل به دادگاه از خارج در اقرار که صورتي در( الف

 .شودمي پذيرفته باشد آمده عمل به دادگاه در اقرار که صورتي در( ب

 .باشد آمده عمل به دادگاه از خارج يا دادگاه در اقرار اينکه از اعم شودنمي پذيرفته( ج

 .شودمي پذيرفته باشد، داشته سازش و مصالحه در وکالت که صورتي در فقط( د

 (1304 -وکالت) : خود موکل عليه وکيل اقرار -3

 .آن خارج در چه باشد آمده عمل به دادگاه در چه شودمي پذيرفته نيست دعوا قاطع که اموري در فقط( الف

 .آن از خارج از چه باشد آمده عمل به دادگاه در چه شودمي پذيرفته است دعوا قاطع که اموري در فقط( ب

 .شودمي پذيرفته مطلقاً باشد آمده عمل به دادگاه در اگر( ج

 .شودنمي پذيرفته مطلقاً( د

يه وکيل اقرار -4  (1307 -حقوقي مشاوران)  :است دعوا قاطع که اموري به نسبت خود موکل عل

 . شودمي پذيرفته باشد آمده عمل به دادگاه در اقرار که صورتي در( الف

 . باشد آمده عمل به دادگاه از خارج يا دادگاه در اقرار که اين از اعم شودنمي پذيرفته( ب

 .شودمي پذيرفته باشد داشته سازش و مصالحه در وکالت که صورتي در فقط( ج

 .شودمي پذيرفته باشد آمده عمل به دادگاه از خارج در اقرار که صورتي در( د

 ب: 4 سؤال الف: 3 سؤال ج: 1 سؤال  الف: 1 سؤال پاسخ: 



 

 
 

 چنانچه نسبت به سنم مورد استناد تواهان، با ذکر دلیل ادعای جعل شود، اقما  دادگاه کما  است؟ -26
 همان جلسه، اصل سند را ابراز نماید.الف( چنانچه سند عادی باشد، خواهان باید در 

روز اصل  01کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف ب( تنها چنانچه سند رسمی باشد، دادگاه به خواهان اخطار می

 سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
روز اصل  01استفاده از سند باقی است، ظرف کند که چنانچه به ج( تنها چنانچه سند عادی باشد، دادگاه به خواهان اخطار می

 سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. 01کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف د( دادگاه به خواهان اخطار می

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  115صفحه  515ماده  1سؤال مطابقت با 

 دکتر عمروانی 5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهچهار گز یهامجموعه پرسش 18صفحه  511و سؤال 

                           .داد خواهد مهلت................  حداکثر دادگاه شود استمهال دادگاه از گواه جرح براي که صورتي در -1

 (1301 -حقوقي مشاوران ،1308 -قضاوت ،1301 -وکالت)

 هفته يک مدت به( د            روز ده مدت به( ج            روز پانزده( ب            ماه يک( الف

 (1301 -وکالت)  .... . نمايد مهلت درخواست دادگاه از خواهان گواهان جَرح براي خوانده که صورتي در -435

  . است اثر بی شاهد جرح( الف
 . دهدمی مهلت خوانده به هفته یک حداکثر دادگاه( ب
 . دهدمی مهلت خوانده به روز بیست حداکثر دادگاه( ج

 .کندمی تجدید را دادرسی جلسه خواهان موافقت صورت در دادگاه( د
 .م.د.آ.ق 234 ماده تبصره استناد به .است صحيح ب گزينه -435پاسخ سؤال   دگزينه  :1سؤال پاسخ 



 

 
 

 آیا در دعوای ممانعت از حق، ورود شخص ثالث مجاز است؟ -23
 الف( مجاز نیست.

 ب( تنها در مرحله نخستین، مجاز است.

 رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر، مجاز است. ج( تا وقتی که
 د( تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مجاز است.

 

 15ار آیین دادرسی مدنی چاپ قانون ی 516و  512صفحات  550ماده  6تا  5سؤاالت مطابقت با 

 دکتر عمروانی 5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهچهار گز یهامجموعه پرسش 15صفحه  511و سؤال 

 به نسبت و باشد نداشته همراه را سند اصل خواهان دادرسي جلسه اولين در و باشد عادي سند دعوا مستند هرگاه -4

. .  شود، جعل ادعاي آن .... .... .....  (1303 -وکالت)  ....

  .شودمي صادر دادخواست ابطال قرار( الف

 .شودمي خارج داليل عداد از سند( ب

 .شودمي ابطال نباشد ديگري دليل به مستند دادخواست اگر( ج

 .کند تسليم دادگاه دفتر به را سند اصل که شودمي داده مهلت روز ده خواهان به( د

 اصل  و باشد حاضر خواهان و شود جعل ادعاي دليل ذکر با دادرسي جلسه اولين در خواهان، سند به نسبت هرگاه -7

 (1303 -سراسري ارشد) : نکند ارائه را سند

 .شودمي ابطال دادخواست و خارج داليل عداد از حال، هر در سند،( الف

 .شودمي ابطال دادخواست و خارج داليل عداد از باشد، عادي اگر سند،( ب

 .ندارد اثري سند نوع و نمايد تسليم دادگاه دفتر به را سند اصل روز، ده مدت ظرف بايد خواهان( ج

 . نمايد تسليم دادگاه دفتر به را آن اصل روز، ده مدت ظرف تا شودمي داده مهلت خواهان به باشد، رسمي سند اگر( د

 ...............  نگردد ارائه آن اصل دادرسي جلسه اولين در و شود جعل ادعاي خواهان سند به نسبت چنانچه -8

 (1392 -وکالت)

 .شود مي ابطال خواهان دادخواست( الف

 .شود مي محکوم خواهان و شود مي خارج داليل عداد از سند حال هر در( ب

 .باشد رسمي سند اگر البته نمايد تسليم دادگاه دفتر به را سند اصل جعل ادعاي ابالغ تاريخ از روز ده ظرف بايد خواهان( ج

 .باشد عادي سند اگر حتي نمايد تسليم دادگاه دفتر به را سند اصل جعل، ابالغ تاريخ از روز ده ظرف بايد خواهان( د

 نسبت و باشد نداشته همراه را سند اصل خواهان دادرسي جلسه اولين در و باشد عادي سند دعوا مستند هرگاه -419

..... شود جعل ادعاي آن به  (1303 -وکالت) ....
 .شودمی صادر دادخواست ابطال قرار( الف

 .شودمی خارج دالیل عداد از سند( ب
 .شودمی ابطال نباشد، دیگری دلیل به مستند دادخواست اگر( ج

 .کند تسلیم دادگاه دفتر به را سند اصل که شودمی داده مهلت روز ده خواهان به( د

 ج: 5 سؤال  د: 4 سؤال پاسخ:

 عداد از سند روزه، ده مقرر موعد ظرف در سند ابراز عدم صورت در م.د.آ.ق 117 ماده استناد به. است صحيح د گزينه: 2 سؤال

 موجهي عذر داراي طرفين از يک هر اينکه مگر بود نخواهد رسمي يا عادي سند بين تفاوتي مورد اين در و شود مي خارج داليل

 .باشند

 يا انکار نه و شد جعل ادعاي مذکور سند به نسبت که آنجا از م.د.آ.ق 117 ماده استناد به .است صحيح د گزينه -419پاسخ: 

 .داشت خواهد مهلت سند اصل ارائه جهت روز ده خواهان لذا ترديد،

 



 

 
 نمایم؟چنانچه هر یک از طرفین دعوا، دادتواست تجمیمنظر تود را مسترد نمایم، دادگاه تجمیمنظر چه قراری صادر می -28

 ب( قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر    الف( قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر 

 د( قرار رد دعوای تجدیدنظر    ج( قرار سقوط دعوای تجدیدنظر 
 

 
 

 کنم؟دیوان عالی کشور در فرجا  تواهی، در کما  صورت مبادرت به نقض بال ارجاع رأی می -29
 ب( اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد.      الف( رأی، خالف شرع و موازین قانونی باشد.

 د( رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد.    مطابقت نداشته باشد.ج( مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی 
 

 
 کنم؟هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شمه است، مرتفع شود، کما  دادگاه آن دستور را لغو می -31

 دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کنندهالف( دادگاه صادرکننده 
 ب( دادگاه صادرکننده دستور موقت، هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.

 ج( در هر حال، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا

 د( در هر حال، دادگاه صادرکنندة دستور موقت

 

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  521صفحه  161ماده  5سؤال مطابقت با 

 : بداند نفعذي را خود حق از ممانعت يا مزاحمت يا عدواني تصرف دعاوي به رسيدگي موضوع در ثالثي شخص هرگاه -2

 (1301 -حقوقي مشاوران)            

 .شود دعوا وارد تواندمي بدوي مرحله در فقط نيافته خاتمه رسيدگي که وقتي تا( الف

 .شود دعوا وارد تواندمي تجديدنظر مرحله در نيافته خاتمه رسيدگي که وقتي تا( ب

 .شود دعوا وارد تواندمي باشد، تجديدنظر يا بدوي مرحله در چه نيافته خاتمه رسيدگي که وقتي تا( ج

 .نيست صحيح کدامهيچ( د

 گزينه ج :2سؤال پاسخ 

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  551صفحه  161ماده  5سؤال مطابقت با 

 (1305 -وکالت)                .......  شود مسترد تجديدنظر دادخواست اگر -2

 .کندمي صادر را تجديدنظر دادخواست رد قرار بدوي، دادگاه( الف

 .کندمي صادر را تجديدنظر دادخواست رد قرار تجديدنظر، مرجع( ب

 .نمايدمي صادر را تجديدنظر دادخواست ابطال قرار تجديدنظر، دادگاه( ج

 .کندمي صادر را دعواي سقوط قرار تجديدنظر، دادگاه( د

 گزينه ج :2سؤال پاسخ 

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  521صفحه  501ماده  1نکته مطابقت با 

 :ارجاع بال نقض موارد -3 نکته

 . نمايد تائيد و تلقي قرار نتيجه و استدالل حيث از را است شده توصيف حکم که صادره رأي دادگاه که صورتي در -الف

 (خواهان خواسته از خارج) خواسته ميزان از بيش حکم صدور -ب

 .شود نقض موخر رأي تنها مغاير، آراي صدور صورت در -ج

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  186صفحه  155ماده  1نکته مطابقت با 

 در که شود رفع دادرسي درجريان آن سبب اينکه مگر باشد مي قرار صادرکننده دادگاه توسط االصول علي موقت، دستور لغو -1 نکته
 . باشدمي دعوا اصل به کننده رسيدگي دادگاه با قرار از اثر رفع صورت، اين



 

 

 دهم؟ورشکسته شود، دادگاه چه اقمامی انجا  میاگر در جریان دادرسی توانمه  -31

 کند.الف( رسیدگی را متوقف و مراتب را به ادارة تصفیه امور ورشکستگی اعالم می
 کند.ب( رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می

 کند.ج( قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعالم می

 کند.قرار ردّ دعوا صادر نموده و به ادارة امور ورشکستگی ابالغ می د(

رغم ابالغ صحیح، توانمه از حضور استنکاف نمایم، دادگاه چه اقمامی انجا  در درتواست سازش، در صورتی که علی -32

 دهم؟می
 نماید.می مجلس کرده و به درخواست کنندة سازش، برای اقدام قانونی اعالمالف( مراتب را صورت

 دهد.ب( درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا، در نوبت رسیدگی قرار می

 نماید.ج( به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر می

 نماید.د( جلسه رسیدگی را تجدید می

باشوم، عرض دی ری قبالل اقامه شومه و تحوت رسویمگی ن همان اشخاص در دادگاه همیچنانچه دعوای اقامه شمه ب -33

 نمایم؟دادگاه چه رأیی صادر می
 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. 0111111الف( قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از 

 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. 0111111نماید و اگر خواسته بیش از ب( قرار ردّ دعوی صادر می
 ادر و این قرار قطعی است.ج( قرار امتناع از رسیدگی ص

 د( قرار ردّ دعوی صادر و این قرار قطعی است.

 

 
 

اثر تعلیقی دادتواست واتواهی که تارج از مهلت تقمیم شمه، نسبت به رأی غیابی که ابالغ واقعی شمه باشم، از  -34  

 چه تاریخی است؟
 ب( ثبت دادخواست واخواهی  الف( قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی 

 است واخواهید( صدور قرار قبولی دادخو  ج( ثبت دادخواست واخواهی، فقط در دعاوی مالی 

 

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  151صفحه  85ماده  10نکته مطابقت با 

 : 1بند مورد در -18 نکته

 يکجا دعاوي تمام به توأمان رسيدگي قرار صدور با دادگاه  باشد شده مطرح دادگاه شعبه همين در قبالً دعوا که صورتي در -1

 .نمايدمي رسيدگي

 جهت اول شعبه رئيس تعيين با پرونده رسيدگي از امتناع قرار صدور با  باشد شده مطرح دادگاه همان ديگر شعبه در دعوا چنانچه -1

 .شودمي ارجاع است مطرح آنجا در دعوا که ايشعبه به توأمان رسيدگي

 به رسيدگي از امتناع قرار صدور با پرونده  باشند مطرح مختلف قضايي هايحوزه دادگاه در مرتبط دعاوي يا دعوا چنانچه -3
 (.است رسيدگي به مکلف اليه مرجوع دادگاه) شودمي فرستاده دارد ارجاع سبق که دادگاهي

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  166صفحه  106ماده  8نکته مطابقت با 

 نيست اجرايي عمليات توقيف موجب رأي مفاد از آگاهي عدم يا موجه عذر علت به مهلت درخارج دادخواست تقديم صرف -0 نکته

 توقيف قرار عليه، محکوم درخواست به صورت اين در باشدکه کرده صادر قبولي قرار و دانسته مقبول را داليل دادگاه اينکه مگر
 . شود مي صادر اجرايي عمليات



 

 

در مقا  رسیمگی به دعوی تجمیمنظر، چنانچه هزینه دادرسی مرحلة نخستین و همچنین هزینه دادرسوی مرحلوة  -35

 تجمیمنظر، کامل پرداتت نشمه باشم، اقما  دادگاه تجمیمنظر به ترتیب کما  است؟
 صدور اخطار رفع نقص -الف( صدور اخطار رفع نقص
 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین  -ب( صدور اخطار رفع نقص

 صدور اخطار رفع نقص -ج( ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین

 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین  -د( ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین
 

 
 

 پس از تسلیم نظریه کارشناس به دادگاه، تکلیف دادگاه چیست؟ -36
 الف( در موارد فنی و تخصصی، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

 ادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.ب( چنانچه هیئت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، د

ج( چنانچه قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شده باشد و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلووم پرونوده 

 مطابقت داشته باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

 باشد.ورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به پیروی از آن نمید( چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم م
 

 
 

 اگر دادتواست تجمیمنظر تواهی به علت تغییر نشانی تجمیمنظر توانمه ابالغ نشود، کما  مورد صحیح است؟ -33
 شود.الف( قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر می

 ب( در صورت سابقة ابالغ، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.

 باشد.نیاز به اعالم نشانی جدید از طرف تجدیدنظر خواه میج( 

 د( در صورت ابالغ واقعی دادنامة بدوی به تجدیدنظر خوانده، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.

در صورت پذیرش اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم و در صورت فرجا  تواهی به دلیل مغایرت دو حکم، تکلیف  -38

 چیست؟ احکا  صادره
شود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهود مانود و در الف( در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می

 فرجام خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.
واهد ماند و در فرجام شود و حکم دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خب( در هر دو شکایت، حکم اول نقض می

 خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

شود و حکم اول در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شود و در ج( در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می

 فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

ود و حکم دوم در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شود و در شد( در هر دو شکایت، حکم اول نقض می
 فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  518صفحه  120و نکته ماده  515صفحه  156ماده  1نکته مطابقت با 

 با را پرونده دهد، تشخيص ناقص را تجديدنظر دادخواست نخستين، دادگاه تشخيص رغم علي تجديدنظر دادگاه که صورتي در -1 نکته

 . نمايد عمل خود وظيفه به مورد حسب دادگاه دفتر تا گرداندمي بر نخستين دادگاه به نقص رفع براي دادخواست نواقص نوشتن

 مرجع ندارد، قانوني موقعيت بدوي، مرحله در دادرسي هزينه پرداخت عدم لحاظ به تجديدنظر مرحله در بدوي حکم فسخ -نکته

 .نمايد صادر خواهان از را دادرسي هزينه وصول دستور بايد تجديدنظر

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  510صفحه  151ماده  5نکته مطابقت با 

 موجه، عذر وجود تشخيص صورت در که باشد مي دادگاه اين و بوده رأي صادرکننده بدوي دادگاه با عذر، جهات به رسيدگي -4 نکته

 . کند صادرمي را دادخواست قبولي قرار



 

 
 

 چنانچه طرفین اتتالف، سه نفر داور تعیین نماینم و داوران قبولی تود را اعال  نماینم، کما  مورد صحیح است؟ -39
 ب( طرفین حق عزل آنها را ندارند، حتی با تراضی.   الف( طرفین حق عزل آنها را ندارند، مگر با تراضی.

 تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.د( هر یک از طرفین می را عزل نماید.تواند داور مشترک ج( هر یک از طرفین می
 

 
 

 کنم؟کما  مورد، عبارت زیر را به نحو صحیح کامل می -41

چنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از محکو  علیه باشم، تنها در صورتی به عنوان مال محکو  علیوه بازداشوت »

 .«شود که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نمایم و............. نمی
 الف( دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.

 سند رسمی مالکیت خود را ارائه نماید.ب( 

 ج( با شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید.
 د( سند رسمی یا عادی مالکیت خود را ارائه نماید.            

 

 

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  511صفحه  511ماده  1نکته مطابقت با 

 دهد، تشخيص وارد را درخواست چنانچه رسيدگي، از پس دادگاه باشد، حکم دو مغايرت دادرسياعاده جهت که صورتي در -1 نکته

 مغايرت علت به خواهيفرجام چنانچه فرجام، در اما. است باقي خود قوت به حال هر در اول حکم و نقض را( موخرالصدور) دوم حکم

 . گرددمي نقض قانون، با مخالفت صورت در نيز اول رأي اما گرددمي نقض هرحال در دوم رأي اگرچه باشد، رأي دو

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  211صفحه  515نکته ماده مطابقت با 
 .است ممکن طرفين تراضي با تنها است شده تعيين طرفين توافق با که داوري چه و اختصاصي داور چه داور، عزل -نکته

 15قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ  266قانون اجرای احکام مدنی صفحه  61ماده  1تا  1سؤال مطابقت با 

 (1350 -آزاد ارشد) :        است موجود عليهمحکوم سکونت يا کار محل در که منقولي اموال -1

 . شود ارائه عليه محکوم مالکيت بر کافي قراين و داليل که است بازداشت قابل مقررات ساير رعايت با صورتي در منحصراً( الف

 . است بازداشت قابل مقررات ساير رعايت با( ب

 . باشدنمي بازداشت قابل صورتي هيچ در شودمي تلقي دين مستثنيات از کهاين به نظر مزبور منقول اموال( ج

 . نمايد موافقت عليهمحکوم که است بازداشت قابل صورتي در مزبور منقول اموال( د

 : باشد نيز ديگري تصرف در و باشد عليهمحکوم کار و سکونت محل از خارج که منقولي مال بازداشت -2

 (1301 -آزاد ارشد)          

 . شود ارائه او مالکيت بر کافي قراين و داليل که است ممکن صورتي در( الف

 . است ممکن حال هر در( ب

 .نيست ممکن( ج

 . شود ارائه او مالکيت بر مبني قطعي حکم يا رسمي سند که است ممکن صورتي در فقط( د

 فرش که فرضي در شود، معرفي بازداشت براي او، کار محل در فرش تخته يک و باشد متأهل عليهمحکوم چهچنان -3

 (1302 -آزاد ارشد)          :نباشد دين مستثنيات از مزبور

 . است بازداشت قابل حال هر در( الف

 . نيست بازداشت قابل صورتي هيچ در( ب

 . شودمي بازداشت عليهمحکوم سهم به نسبت فقط شودمي محسوب مشترک مال چون( ج

 .شود تکليف کسب دادگاه از بايد بازداشت درخصوص کند، مطرح آن به نسبت مالکيت ادعاي عليهمحکوم زوجه اگر( د

 الف: 3 سؤال   الف: 1 سؤال   الف: 1 سؤال پاسخ:



 

 تجارت حقوق
 کما  مورد، صحیح است؟ -41

 مسئولین )بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین( است. الف( اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به

 ب( اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد.
 ج( مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه کند.

 به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید. د( مضمون له حق دارد

 کما  مورد درتصوص معامالت ممیرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت ممیره، صحیح است؟ -42
 الف( بدون تصویب مجمع عادی باطل است.

 .نداردب( معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی 

 مع عمومی، در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.ج( بدون تصویب مج
 د( بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

 

 
 

رقابت بوا عملیوات شورکت باشوم انجوا  چنانچه ممیران شرکت سهامی، معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن  -43

 دهنم، کما  مورد صحیح است؟
 الف( معامالت مزبور باطل است.

 باشند.ب( معامالت مزبور صحیح است ولی مدیران، مسئول خسارات وارده به شرکت می
 باشند.ج( معامالت مزبور غیرنافذ است و مدیران، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می

 باشند.مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال، مسئول خسارات وارده به شرکت مید( معامالت 

 

 
 

 شونم؟عا  از میان کما  یک از موارد زیر، انتخا  می در حقوق فعلی ایران، بازرسان شرکت سهامی -44
 اند.، پروانه دریافت داشته0011الیحه قانونی اصالح قانون تجارت  011الف( بازرسانی که براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 

 ب( حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا باشند.

 سات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ج( مؤس

 د( حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار

 

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  161الیحه اصالح قانون تجارت صفحه  110ماده  5نکته مطابقت با 

 در مزبور معامله صورت اين در باشد نموده رد را آن بعداً مجمع اما داده، را معامله انعقاد اجازه مديره هيأت که هنگامي -2 نکته

  .هستند مسؤل متضامناً وارده خسارات به نسبت شرکت مقابل در نفعذي مديران و مديره هيأت لکن بوده، معتبر ثالث اشخاص مقابل

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  110الیحه اصالح قانون تجارت صفحه  111ماده  5نکته مطابقت با 

. نيست ثالث اشخاص با مدير معامالت بطالن مديران، جانب از شرکت با تجاري رقابت منع اجراي ضمانت داشت توجه بايد -4 نکته

اين سبب به شرکت بر وارد ضررهاي جبران مسؤل متخلف مدير که است اين شرکت معامالت نظير معامالتي دادن انجام اجراي ضمانت

 (.140ص ،1ج تجاري، هايشرکت اسکيني، ربيعا) بود خواهد معامالت گونه



 

 
هر گاه رئیس هیئت ممیره شرکت سهامی موقتال نتوانم وظایف تود را انجا  دهوم، وظوایف او را چوه فوردی انجوا   -45

 دهم؟می
 ب( نایب رئیس هیئت مدیره     الف( مدیر عامل شرکت 

 یره به انتخاب هیئت مدیرهد( یکی از اعضای هیئت مد  ج( نایب رئیس هیئت مدیره با موافقت هیئت مدیره 

 تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت ممیره شرکت سهامی، به عهمه کما  مرجع است؟ -46
 ب( فقط مجمع عمومی عادی سالیانه     الف( مجمع عمومی عادی 

 د( فقط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده    ج( مجمع عمومی فوق العاده 

رده به شرکت سهامی، .................. سرمایه شرکت از میان برود، هیئت ممیره مکلوف بوه دعووت های وااگر بر اثر زیان -43

 مجمع عمومی............... است.
 عادی -ب( حداقل نصف    عادی -الف( بیش از نصف

 فوق العاده -د( حداقل نصف    فوق العاده -ج( بیش از نصف

 

و  12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  181الیحه اصالح قانون تجارت صفحه  155ماده  5و سؤال  1نکته مطابقت با 

 دکتر قربانی 5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهچهار گز یهامجموعه پرسش 511صفحه  115سؤال 

 «رسمي حسابدار عنوان به صالح ذي حسابداران اي حرفه و تخصصي خدمات از استفاده قانون» اليحه 1301 سال در -3 نکته

 صالحيت تعيين به مربوط ضوابط و شرايط» مزبور واحده ماده يک تبصره. رسيد تصويب به دولت پيشنهاد با اي واحده ماده قالب در

 پاسبان، محمدرضا. )رسيد مي دولت تصويب به بايد که نمود واگذار هايي نامه آئين به را «آنان انتخاب چگونگي و رسمي حسابداران

 (.114. ص پيشين،

 (1398 -وکالت) :مشمول انتخاب شرايط جهت از عام سهامي شرکت بازرسان -2

 . باشندمي 1340 تجارت قانون اصالح اليحه 144 ماده تبصره اجرايي نامهآيين( الف

 .  باشندمي 1301 حسابداران ايحرفه و تخصصي خدمات از استفاده قانون اجرايي نامهآيين( ب

  . باشندمي ب و الف موارد( ج

 .باشندمي 1311 تجارت قانون( د

 اليحه 411 ماده عام،تبصره سهامي هايشرکت در بازرس نقش اهميت دليل به .است درست ب زينهگ: 2سؤال  پاسخ

 اشخاصي را عام سهامي هايشرکت بازرسي کندوظايف مي اعالم اقتصاد وزارت که هايي حوزه در است کرده مقرر قانوني

 فهرست اين در اشخاص نام درج است،براي شده درج هاشرکت بازرسان فهرست در ايشان نام که کنند ايفاء توانند مي

 آيين شدن تصويب وجود با شود احراز تبصره اين موضوع نامه آيين در مندرج ضوابط اساس بر متقاضيان صالحيت بايد

 شوراي مجلس 4731 سال در موجود خالء جبران منظور به اينکه تا نشد اجرايي گاه هيچ مصوب نامه آيين مقرر، نامه

 حسابدار عنوان به صالح ذي حسابدارن اي حرفه و تخصصي خدمات از استفاده قانون عنوان با کرد تصويب قانوني اسالمي

 رسمي هاي مؤسسه بين از را خود بازرسان بايد عام سهامي هايشرکت آن اجرايي نامه آيين و قانون اين اساس رسمي،بر

 سهامي شرکت بازرس آن نامه آيين و قانون اين تصويب از بعد بنابراين کنند انتخاب ايران رسمي حسابداران جامعه عضو

 شود، انتخاب فوق قانون در مقرر صالحيتدار اشخاص از بايد عام

 

 

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  116الیحه اصالح قانون تجارت صفحه  151ماده  5سؤال مطابقت با 

 صاحبان..........  بالفاصله است مکلف..........  برود، بين از سهامي شرکت سرمايه نصف حداقل وارد، هايزيان اثر بر اگر -4

 (1394 -سراسري ارشد) . کند دعوت قانوني تصميم اتخاذ براي را سهام

 العادهفوق طور به عادي عمومي مجمع ـ مديره هيأت( ب   العادهفوق عمومي مجمع ـ مديره هيأت( الف

 العادهفوق عمومی مجمع و بازرس( د   عادي عمومي مجمع ـ مديره هيأت( ج
 الف :4سؤال  پاسخ



 

 

گیورد، حمنصا  صورت میهای مالی، با تصمیم مجمع شرکا و کسب در شرکت با مسئولیت محمود، تصویب صورت -48

 حمنصا  کما  است؟

𝟑الف( دارندگان 

𝟒
  سرمایه+ اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه 

𝟑ب( دارندگان 

𝟒
 سرمایه+ اکثریت عددی حاضر در جلسه 

 ج( دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع

 د( دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع
 

 
 

 را دارنم؟ بستانکاران شرکت تضامنی، در کما  صورت، حق مراجعه به شرکا -49
 الف( پس از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود

 ب( به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت

 ج( پس از انحالل شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا 
 د( به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و ارسال اظهارنامه رسمی برای شرکت

 

 
 

 در شرکت تضامنی، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سرمایه شرکت نصف شود، شرکت .......... -51
 تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.ب( می  های تجاری تبدیل شود.الف( باید به نوع دیگری از شرکت

 د( منحل شده محسوب است     سرمایه است.ج( مکلف به تکمیل 

 دکتر قربانی 5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهچهار گز یهامجموعه پرسش 111صفحه  581سؤال مطابقت با 

 اين اگر و شود اتخاذ سرمايه نصف الاقل اکثريت به بايد شرکت به راجع تصميمات محدود مسئوليت با شرکت در -201

                    :بنابراين شود مي اتخاذ نباشند سرمايه نصف داراي چه اگر شرکا عددي اکثريت به دوم جلسه در نشد حاصل اکثريت

 (02-سراسري ارشد) 

 .عددي اکثريت دوم جلسه در و است الزم سرمايه نصف دارندگان رأي اول جلسه در( الف (1
 .عددي  اکثريت دوم جلسه در و است الزم سرمايه و عددي اکثريت اول جلسه در( ب (1
 .سرمايه اکثريت دوم جلسه در و است الزم سرمايه نصف داراي عددي اکثريت اول جلسه در( ج (3
 .عددي اکثريت دوم جلسه در و است الزم سرمايه نصف داراي عددي اکثريت اول جلسه در( د

 .است درست الف گزينه تجارت قانون 401 ماده طبق :184سؤال پاسخ 

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  582و  585صفحه  155ماده  2و  5سؤال مطابقت با 

 (1355 -سردفتري) . نمايند مراجعه...  توانندمي خود مطالبات وصول براي تضامني شرکت طلبکاران -2

 شرکا به هم و شرکت به هم شرکت، انحالل از قبل( ب         شرکا به شرکت انحالل از بعد و قبل( الف

 شرکت به فقط( د           شرکا به شرکت انحالل از بعد( ج

 (1308 -قضاوت)  نمايند؟ مراجعه شرکا به خود مطالبات وصول براي توانندمي صورت چه در تضامني شرکت طلبکاران -7

 شرکت انحالل از پس( ب    صورت هيچ در( الف

 .باشد تجاري اسناد طلب منشأ چهچنان( د .ورزد امتناع خود بدهي پرداخت از شرکت چهچنان( ج
 : ب5سؤال  ج: 1سؤال  پاسخ:

 



 

توانم چنانچه سفته به منظور پرداتت در داتل کشور صادر و با عم  پرداتت مواجه شود، دارنمه ظرف چه ممت می -51

 علیه صادرکننمه اقامه دعوی نمایم؟
 ب( شش ماه از تاریخ سررسید سفته         الف( یک سال از تاریخ سررسید سفته 

 د( شش ماه از تاریخ واخواست سفته         ل از تاریخ واخواست سفته ج( یک سا
 

 
 

قرار « ج»دهم و وی نیز آن را ظهرنویسی نموده، در اتتیار قرار می«  »اتتیار ای چک صادر و در بابت معامله« الف» -52

گردد و دارنمه علیه هر دو نفور اقاموه دعووای دهم، سپس معامله اول فسخ گردیمه و چک با عم  پرداتت مواجه میمی

 توانم به فسخ معامله استناد کنم؟کنم، کما  یک از اشخاص زیر میمی
 ب( هر دو شخص الف و ب   الف( هیچ کدام از دو شخص الف و ب 

 د( فقط شخص ب     ج( فقط شخص الف 

شخصی از صادرکننمه چک ضمانت نموده است. چنانچه بعمال معلو  شود صادرکننمه به هن ا  صمور، فاقوم اهلیوت  -53

 توانم استناد کنم؟میبوده و یا امضای ایشان جعل شمه است، ضامن به کما  یک از موارذ زیر 
 ب( به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل   عنهالف( فقط به مجعول بودن امضای مضمون

 عنهد( فقط به عدم اهلیت مضمون    ج( هم به عدم اهلیت و هم جعل 

 

 
 

قانون تجارت که ناظر  101)به موجب ماده  12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  118صفحه  586ماده  5سؤال مطابقت با 

 می باشد.( 586بر ماده 

 تاريخ از...  مدت ظرف در بايد کند دعوا اقامة ظهرنويس عليه بخواهد شود پرداخت بايد ايران در که براتي دارنده اگر -2

 (1357 -سراسري ارشد) .کند دعوا اقامه... 

 .برات صدور -ساليک( ب  . گير برات به برات ارايه -ماه 3( الف

 .برات سررسيد -ساليک( د   . اعتراض -ساليک( ج

 ج :2سؤال پاسخ 

 یهامجموعه پرسش 101صفحه  1و سؤال  12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  115صفحه  11سؤال  مطابقت با 

 دکتر قربانی 5چاپ  یمدن یدادرس یینآ ایینهگزچهار

 (1308 -حقوقي مشاوران)  :مگر است الرعايه الزم «ايرادات توجه عدم» اصل تجاري اسناد در -15

 . است برات خود به راجع ايراد( ب . شود مطرح برات مسئوالن از يکي اهليّت عدم ايراد( الف

 1و1 هاي گزينه در مندرج موارد( د      . شود مطرح طلب منشاء به نسبت ايراد( ج

 : د10سؤال پاسخ 

 (94-سراسري دکتري)  است؟ برات،صحيح صادرکننده اهليت عدم ايراد خصوص در مورد، کدام -9

 .نیست استناد قابل برات، دارنده مقابل در( الف (1

 .است استناد قابل نيت، حسن با دارنده مقابل در حتي( ب (5
 .نيست استناد قابل نيت، حسن با دارنده مقابل در فقط( ج (2
 .است استناد قابل شده، صادر وي وجه در برات که اي دارنده مقابل در فقط( د (0

 استناد قابل نيز نيت حسن با و مستقيم غير دارنده مقابل در که است ايراداتي از اهليت عدم ايراد .است درست ب گزينه

 مقابل در آن به تواند مي هم و دارد استناد حق مستقيم دارنده برابر در هم خود اهليت عدم به صادرکننده بنابراين است

 .کند استناد نيت حسن بدون يا باشد نيت حسن با اينکه از اعم مستقيم غير دارنده



 

 شود؟ساله در سفته در صورتی که نسبت به سنم اعتراض نشمه باشم، از کما  تاریخ شروع می 5مرور زمان  -54
 ب( تاریخ پایان مهلت اعتراض  .زیان دارنده، از سند استفاده بالجهت شده باشد الف( تاریخی که به

 د( تاریخ صدور       ج( تاریخ سررسید

 توانم به عنوان اقامت اه توانمه قرار دهم؟اقامه دعوی علیه صادرکننمه، کما  یک از موارد زیر را می دارنمه چک برای -55
 الف( فقط اقامتگاه صادرکننده 

 فقط محل بانک صادر کننده دسته چکب( 

 ج( فقط محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده، ولو آنکه شعبه بانک صادر کننده دسته چک نباشد.

ای که گواهی عدم پرداخت را صوادر های اقامتگاه صادرکننده، شعبه بانک صادرکننده دسته چک و یا شعبهد( هر یک از محل
 ه صادرکننده دسته چک نباشد.نموده ولو آنکه شعب

 به ورشکست ی شرکت تضامنی منحله .............. رأی داد. -56
 توانب( بعد از تقسیم دارایی شرکت می          توانالف( قبل از تقسیم دارایی شرکت می

 تواند( نمی          تواناز ختم تصفیه امور شرکت می دج( بع

 

 
 

 از تاریخ حکم ورشکست ی، هر فردی نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشم، بایم بر ........... اقامه کنم. -53
 ب( مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول   الف( مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیر منقول 

 د( مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته     ج( مدیر تصفیه 
 

 

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  588صفحه  151ماده  1سؤال مطابقت با 

ز بعد...  شرکت ورشکستگي به -1  (1357 -سراسري ارشد) ...  انحالل ا

 .داد حکم تواننمي نسبي شرکت مورد در ولي داد حکم توانمي نيز -تضامني( الف

 .باشد نشده تقسيم شرکت دارايي اينکه به مشروط داد حکم توانمي نيز -تضامني( ب

   .داد حکم تواننمي مطلقاً -تضامني( ج

 .داد حکم تواننمي مطلقاً -نسبي( د

 : د1سؤال پاسخ 

 

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  211و  215صفحه  511ماده  8و  6سؤاالت مطابقت با 

  : بر بايد باشد داشته غيرمنقول يا منقول از دعوايي ورشکسته تاجر به نسبت کس هر ورشکستگي حکم تاريخ از -8

 (1305 -سردفتري)

 .          کند تعقيب او بطرفيت يا اقامه ناظر( الف

 .کند تعقيب او بطرفيت يا اقامه ورشکستگي اداره( ب

 . کند تعقيب او بطرفيت يا اقامه تصفيه مدير( ج

 .کند تعقيب آنان بطرفيت يا اقامه ورشکستگي اداره و تصفيه مدير( د

 (1398 -وکالت) : تاجر توقف حکم صدور محض به -0

 . يافت خواهد ادامه اخير شخص طرفيت به نيز موجود دعواي و اقامه تصفيه مدير طرفيت به تاجر عليه دعاوي( الف

 .يابدمي ادامه تصفيه مدير طرفيت به موجود دعواي ولي اقامه تصفيه ناظر طرفيت به تاجر عليه دعاوي( ب

 . شد خواهد پيگيري تاجر خود طرفيت به موجود دعواي ولي اقامه العموممدعي طرفيت به تاجر عليه دعاوي( ج

 .يافت خواهد ادامه تاجر خود طرفيت به موجود دعواي ولي اقامه تصفيه مدير طرفيت به تاجر عليه دعاوي( د

 : الف8سؤال  ج: 2سؤال  پاسخ:



 

 

 « ............الف»است، در این صورت شخص «  » ورشکسته شریک ضامن شرکت« الف»شخص  -58 

 اش صادره شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.الف( که حکم ورشکستگی
 ب( در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.

 د، حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشدج( حق اعاده اعتبار ندار

 وجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد.د( به هیچ

ای انجا  دهوم، در صورتی که تاجر قبل از تاریخ توقف تود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله -59

 ای چ ونه است؟وضع چنین معامله
 الف( باطل است.

 ت.ب( غیرنافذ اس

 ج( قابل ابطال است.

 د( قابل فسخ است، مشروط براینکه دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شود.

 

 
 

 کما  مورد در تصوص ورشکست ی شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی، صحیح نیست؟ -61
 الف( شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامتنی مبراست.

 قرارداد خصوصی منعقد شده، به غرما تقسیم خواهد شد.ب( دارایی شخص شرکایی که با آنها 
 توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت با منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد کنندج( طلبکارها می

 خودشان ای نمایند، مگر از اموال شخصیصهتوانند تعهد حوصی منعقد شده، نمید( شریک با شرکای ضامنی که با او قرارداد مخص

 

  

 12حقوق تجارت چاپ  یارقانون  285صفحه  555ماده  5سؤال مطابقت با 

 است نموده ايمعامله توقف تاريخ از قبل طلبکاران به اضرار يا دين اداي از فرار براي اميد تضامني شرکت عامل مدير -4

 (1308 -سردفتري) . است معامله وقوع تاريخ قيمت چهارم يک از بيش ضرري متضمن که

 .است صحيح صحت اصل استناد به( الف

 .است طرح قابل معامله تاريخ از سال 1 ظرف فسخ دعواي و فسخ قابل( ب

 .است طرح قابل توقف تاريخ از سال 1 ظرف بطالن دعواي و باطل( ج

 .است طرح قابل معامله تاريخ از سال 1 ظرف بطالن دعواي و باطل( د

 ب :4سؤال  پاسخ



 

 اصول استنباط اسالمی
 شود؟کما  حکم، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل می  -61

 د( ضمان       ج( جواز     ب( بطالن  الف( زوجیت

مناسوب »عبارت « مناسب است که حاکم شرع، مرد  را از زمان اجرای حم آگاه سازد.»ق. .ا سابق:  111مطابق ماده  -62

 تکلیفی زیر است؟ ، معادل با کما  حکم«است
 د( کراهت      ج( اباحه  ب( حرمت     الف( استحباب

 

 
 

 کما  عبارت، متضمن حکم تکلیفی است؟ -63
 ب( نکاح نباید در ایام عده صورت گیرد.       الف( طفل باید مطیع ابوین خود باشد.

 د( در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد       ج( عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد.
 

 
 

 کما  مورد، دارای مفهو  مخالف است؟ -64
 عنه را ندارد.الف( ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون

 تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بدهد.ب( هرگاه کسی مال دیگری را 

 شود.ج( هرگاه بالغ، نابالغ را بکشد، قصاص می

 .مالکیت، دلیل مالکیت استه عنوان د( تصرف ب

 

 

 2اصول فقه تحلیلی چ  11صفحه  12سطر مطابقت با 

 .کار آن ترک به نسبت کاري انجام برتري :استحباب

 2اصول فقه تحلیلی چ  11صفحه  1تا  2سطر مطابقت با 

 . کار آن ترک عدم به الزام و کاري انجام به الزام :وجوب

 جهاد و زکات خمس، حج، رمضان، ماه روزه يوميه، نمازهاي: فقهي هايمثال

 .«...نمايد رد آن صاحب به عينًا را مغصوب مال بايد غاصب» 133 ماده: مدني قانون از مثالي

 جمع منظور به الزم اقدامات و تحقيقات شخصًا بايد بازپرس»: 29 ماده: 29 مصوب کيفري دادرسي آيين قانون از مثالي

 «.آورد عمل به جرم وقوع ادله آوري

 2اصول فقه تحلیلی چ  21صفحه  16تا  15سطر مطابقت با 

 آنست اينجا در موضوع انتفاء به سالبه از منظور. است حجّيت فاقد موضوع، انتفاِء به سالبه ی شرطّيه جمالِت مفهوم: نکته

 .است حکم موضوِع عيِن شرط، جمالت، اين در ديگر عبارت به. است شرط تحّقق بر متوقف موضوع، معنايافتن که

 2اصول فقه تحلیلی چ  28و سطر اول صفحه  21سطر آخر صفحه مطابقت با 

 .است حجت وصف از قسم اين مفهوم. سازد مقّيد را حکم که نحوي به باشد؛ تقييدي وصف: اول صورت

 2اصول فقه تحلیلی چ  60صفحه  11تا  11سطر مطابقت با 

  لقب مفهوم

 لقب. باشد وصف يا خاص اسم اسم، اين خواه. گيرد مي قرار حکم موضوع که است اسمي لقب، از منظور فقه اصول علم در

 .ندارد مفهوم



 

 

 در کما  مورد، عمد قابل مفهو  گیری است؟ -65
 دو خواهر ممنوع است. الف( جمع بین

 ه نمایندگی مجلس چهارسال است.روب( د
 نظارت در عملیات وصی تعیین کند. تواند یک نفر را برایج( موصی می

 شود.د( در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می

 

 
 

 های زیر کما  یک بملی است؟از عا  -66
 آید.مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند، به عمل می الف( هرگاه تمام شرکا به تقسیم

 نامه در شورای امنیت، باید همه اعضای دائم آن شورا با آن قطعنامه موافق باشند ب( برای تصویب قطع

 برد.ج( هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می

 است. تجارتی د( کلیه معامالت تجّار

 

 2اصول فقه تحلیلی چ  61سطر اول صفحه  6و  60پاراگراف آخر )مفهوم عدد( صفحه مطابقت با 

  عدد مفهوم

 مفهوم عدد که رسد مي نظر به نمود؟ گيري مفهوم عدد آن از توان مي آيا باشد، شده استفاده عدد از عبارتي، در هرگاه

 .باشد نداشته

 گوينده نظر مورد خانه يازده داشتن گفت و نمود گيري مفهوم شودنمي عبارت اين از. «داشتم خانه 31 من کاش اي»: مثال

 .است نبوده

 در هاآن از يکي به او تسليم به نمايد کفالت شخصي از نفر چند مقابل در نفر يك هرگاه»:داردمي مقرر م.ق942 ماده: مثال

 ماده اين حکم مغاير را نفر چند يا دو کفالت حکم و نمود گيري مفهوم توان نمي عبارت اين از. «شود نمي بري ديگري مقابل

 .دانست

 .بود خواهد مفهوم داراي ترديد بي سازد، مي روشن را حکم حّد عدد، که آيد بدست قرائن از جايي در اگر: نکته

 . است مفهوم داراي عبارت اين. «خريدم کتاب سه من»: مثال

 .است مفهوم داراي ماده اين در مذکور عدد. «است شالق ضربه هشتاد قذف حد»: خوانيم مي ا.م.ق 951 ماده در: مثال

 2اصول فقه تحلیلی چ  11و سطر اول صفحه  10تا آخر صفحه  11سطر مطابقت با 

 امتثال به نيازي ترتيب اين به. بود خواهد بدلي عام باشد، افرادعام تمام از غيرمعين فرد يک به ناظر حکم هرگاه: بدلي عام

 نامعين صورت به امتثال يک و حکم يک بدلي عام در. گرددمي ساقط تکليف افراد، از يکي تنها امتثال با و نبوده عام افراد تمام

 .دارد وجود

 .«کن دعوت ميهماني به خواستي که را هرکس»: مثال

 .«کنيد عمل وظيفه به داشتيد حضور هريک»: مثال

 برائت براي بايد متهم کند، قسامه اقامه درخواست متهم از شاکي که صورتي در»: دارد مي مقرر جديد ا.م.ق 119 ماده: مثال

 آنان تعداد اگر. باشد داشته سوگند اداءکننده مقرر، نصاب مقدار به مورد حسب بايد صورت، اين در که نمايد قسامه اقامه خود،

 متهم، خود سوگند، اداءکننده نداشتن با و شودمي تکرار او خود يا آنان توسط نصاب، تحقق تا سوگندها باشد، نصاب از کمتر

 «.شودمي تبرئه و نمايدمي تکرار را سوگندها همه زن، خواه باشد مرد خواه



 

 

توان آن را از شعبه مرجوع الیه اتذ و به شعبه دی ور پس از ارجاع پرونمه نمی»ق. ا. د.   که مقرر داشته:  391ماده  -63

 بیان ر چه نوع مفهومی است؟......« ارجاع کرد، م ر به تجویز قانون 
 د( لقب  ج( غایت       استثناب(   الف( وصف

 

 
 

الجمله معلو  باشم، به کلی مجهول باشم، اقرار اثری نمارد و اگر فیمقرله اگر » دارد: قانون ممنی مقرر می 1231ماده  -68

 مصماق کما  مورد است؟« مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است
 د( شک  ج( قطع                  ب( علم اجمالی         الف( علم تفصیلی 

 

 
 قاعمه یقین، به کما  دلیل اعتبار نمارد؟ -69

 ب( تعدد متعلق یقین و شک      الف( تقدم زمان مشکوک بر متیقن 

 د( عدم بقای یقین گذشته        ج( عدم وجود شک الحق

 

 

 2اصول فقه تحلیلی چ  60)مفهوم حصر( صفحه  10تا  1پاراگراف اول سطر مطابقت با 

  حصر مفهوم

 استثناء هاآن ترين مهم و بوده متعدد حصر اسباب. است حکم به خاص امري اختصاص معناي به اصول اصطالح در حصر

 .است مفهوم داراي حصر. است

 فاقد افراد پس. است مفهوم داراي جمله اين. «باشند گذرنامه داراي که دارند را کشور از خروج اجازه افرادي فقط»: مثال

 . ندارند را کشور از خروج اجازه گذرنامه

. «مرتهن اذن به مگر باشد مرتهن حق منافي که کند تصرفي رهن در تواندنمي راهن»:دارد مي مقرر م.ق921 ماده: مثال

 .است مجاز مرتهن اذن با تنها رهن در تصرف جمله، اين داشتن مفهوم به توجه با

 و «بلکه» ،«مگر» ،«بس» ،«فقط» ،«تنها» فارسي در و «إال» ،«(اضراب معناي در) بل» ،«انما» عربي در حصر ادات: نکته

 .باشد مي کلمات قبيل اين از

 

 2فقه تحلیلی چ  اصول 166الفاظ و اصالحات چهار سطر اول صفحه مطابقت با 

 اصطالحات و الفاظ

 .دارد وجود آن براي طرف دو شک هر در معمواًل که شبهه طرفين :شبهه اطراف

 .امر يک به مختصر و ناتمام علم :اجمالي علم

 .امر يک به دقيق و کامل علم :تفصيلي علم

 .شرعي ممنوعيت :شرعي محذور

 2اصول فقه تحلیلی چ  111سطر اول صفحه  1و  116پاراگراف آخر صفحه مطابقت با 

 که جاآن از بلکه. کنيم می استصحاب را متيقن بگوييم توانيم نمی ما يعنی. نيست استصحاب مانند اينجا در مساله حکم

 بايد واحد، زمان در واحد، موضوع چون. است نبوده کار در متيقنی اصاًل که اينست مانند است، واحد مشکوک و متيقن زمان

 بنابراين. مشکوک هم و ناميد متيقن را آن هم زمان يک در تواند نمی پس باشد؛( متضاد قيد دو از) واحدی قيد به مقّيد

 .نمود استصحاب را آن بتوان تا نيست کار در متيقنی



 

 حم محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: »دارد:قانون مجازات اسالمی مقرر می 282ماده  -31

 «نفی بلم -قطع دست راست و پای چپ، ت -صلب، پ -اعما ،   -الف

 این ماده مصماق کما  نوع واجب است؟
 د( عینی  ج( تخییری       کفاییب(   الف( تعیینی

 

 
 

 اصل تخییر، در کما  مورد جاری است؟ -31
 د( دوران بین محذورین   ج( دو حکم متزاحم   ب( دو دلیل متعارض  رالف( افراد واجب مخیّ

 

 
 

 شود؟به وسیله استصحا  کما  یک از آثار زیر، ثابت می -32
 واسطه مستصحبالف( فقط آثار شرعی بی

 ب( آثار شرعی و غیر شرعی مستصحب

 واسطه مستصحبج( فقط آثار شرعی و عقلی بی

 ی مستصحبدایا علی واسطه مستصحب و آثار شرعی با واسطه عقد( فقط آثار شرعی بی

 

 
 

 است؟در کما  مورد، اصل برائت از تکلیف  -33
 ب( تردید در قلمرو مفهومی جرم      الف( تردید در انتساب جرم به متهم

 د( تردید در ثبوت ضمان قهری      ج( تردید در میزان مجازات 

 2اصول فقه تحلیلی چ  16سطر سوم و چهارم از پاراگراف دوم صفحه مطابقت با 

 تخييري، واجب به. برگزيند را هريک انجام که است مختار مکلف و بوده َبَدل داراي که است واجبي ،تخييري واجب

 .شودمي گفته نيز ُمخّير واجب

 2اصول فقه تحلیلی چ  11و سطر اول و دوم صفحه  16صفحه سطر آخر مطابقت با 

ثال  تا شالق به نمايد، فرار بازداشتگاه يا زندان از که زندانی هر»: خوانيممی 3195 مصوب تعزيرات قانون 549 ماده در :م

 .تخييری است واجبی فوق، هایمجازات از يکی تحّمل. «... شودمی محکوم حبس ماه شش تا سه يا ضربه94

 2اصول فقه تحلیلی چ  161سطر هشتم از پاراگراف توضیح و تبیین صفحه مطابقت با 

 .... حالتی محذورين بين دوران. است محذورين بين َدَوران در تخيير اصل مجرای ترتيب اين به

 2اصول فقه تحلیلی چ  152صفحه  6تا  1سطر مطابقت با 

 لوازم و آثار مثبت اصل، هستند، خود عادی و عقلی لوازم و آثار مثبِت دليل و اماره اينکه عليرغم که است ذکر ... الزم به

 .نيست خود عادی و عقلی

 اصِل. شود می ناميده مثِبت اصِل که دارد وجود نيز اصل از قسمی اما نيست؛ خود عقلی لوازم مثِبت اصل، که شد روشن

 اصل استناد به توان نمی و نداشته حجّيت مثبت اصل. باشد می خود عادی و عقلی لوازم و آثار ُمثِبت که است اصلی ُمثِبت

 .دانست معتبر را آن عادی و عقلی لوازم و آثار مثبت،



 

 

 
 

دانیم نکاح دائم بووده یوا موقوت. بوا نمیعقم نکاحی واقع شمه است. پس از ممتی شوهر بذل ممت کرده است ولی  -34

 شود؟استصحا  نکاح به طور کلی،؛ کما  یک از آثار زیر مترتب می
 ب( فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه     الف( فقط توارث و وجوب نفقه 

 د( فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن ج( حلیت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و و جوب نفقه

 ماده زیر، به ترتیب مصماق کما  مورد است؟ حکم دو -35

قرض عقمی است که به موجب آن احم طرفین مقمار معینی از مال تود را به طرف دی ر تملیک »قانون ممنی:  648ماده 

 « کنم...می

عادت مقتضی مبیع بایم در محلی تسلیم شود که عقم بیع در آنجا  واقع شمه است م ر این که عرف و »قانون ممنی:  335ماده 

 «برای تسلیم معین شمه باشم. و یا در ضمن بیع، محل مخصوصیتسلیم در محل دی ر باشم 
 مقتضای ذات عقد بیع -ب( مقتضای اطالق عقد قرض مقتضای اطالق عقد بیع -الف( مقتضای اطالق عقد قرض

 الق عقد بیعمقتضای اط -د( مقتضای ذات عقد قرض  مقتضای ذات عقد بیع -ج( مقتضای ذات عقد قرض

 لزو  حضور کارمنمان در محل کار در ساعات اداری، مثال برای کما  مورد است؟ -36
 د( واجب موسع  ج( واجب مضیق      ب( واجب غیر فوری      الف( واجب فوری

 

 

 2اصول فقه تحلیلی چ  122کل پاراگراف توضیح و تبیین صفحه مطابقت با 

 تبيين و توضيح

 نبوده وي عهده بر تکليفي سابقًا اينکه لحاظ با خير، يا است آمده مکلف عهده بر تکليفي آيا اينکه در شود ترديد هرگاه

 و فقه در هم اصل اين. نيست او عهده به چيزي و بوده بري مکلف ي ذمه که کنيم مي حکم برائت اصل مقتضاي به است،

 .دارد فراواني کاربردهاي موضوعه حقوق در هم

 اصل به استناد با نيايد، دست به آن وجوب اثبات براي معتبر دليلي و شود ترديد جمعه غسل وجوب در هرگاه: مثال

 .نماييم مي جمعه غسل وجوب عدم به حکم برائت،

 را مستاجر تفريط يا تعدي که نمايد اقامه دليلي نتواند موجر و شود تلف مستاجر دست در اجاره مورد مال هرگاه: مثال

 .گردد مي صادر خسارت جبران وجوب عدم به حکم برائت، اصل به استناد با نمايد اثبات تلف در

 مگر شود،نمي شناخته مجرم قانون نظر از کس هيچ و است برائت اصل،»: خوانيممي اساسي قانون 19اصل در: مثال

 .«گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم اينکه

 2اصول فقه تحلیلی چ  51صفحه  1تا  5سطر مطابقت با 

 آن انجام براي نياز، مورد زمان اندازه به دقيقًا واجب، انجام براي شارع نظر مورد زمان که است واجبي ،مضيّق واجب

 .است واجب

 ،(آفتاب غروب تا ظهر اذان از: ظهر نماز در مثاًل)شارع مدنظر زمان چراکه هستند؛ موّسع واجبات از يومّيه نمازهاي: مثال

 . هاستآن انجام براي ،(ظهر نماز اقامه زمان ميزان دقيقه چهار مثاًل)نياز مورد زمان از بيش هاآن در

 ترك تقاضاي به مبادرت ماده، اين برطبق که کساني»:است موسع واجب براي مثالي م،.ق 299 ماده الف تبصره: مثال

 خارج ايران از تابعيت، ترك سند صدور تاريخ از ماه سه مدت ظرف بايد...  نمايند مي خارجي تابعيت قبول و ايران تابعيت

 .«...شوند



 

 در کما  مورد، تخصیص به دلیل لفظی است؟ -33
 ( تخصیص به اجماعد    ( تخصیص به حکم عقل ج         ( تخصیص به بناء عقالب          ( تخصیص به سنتالف

 کما  مورد، حکم واقعی اولی است؟ -38
 ( جواز تلقیح مصنوعیالف
 ( موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهرب

 مستلزم اضرار به همسایه است ( ممنوعیت تصرف مالک کهج

 ( لزوم تأخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حملد
 

 
 اتتالف نظر اتباریان و اصولیان، مربوط به کما  مورد است؟ -39

 ( شبهات حکمی تحریمی ب          ( شبهات حکمی و موضوعی تحریمی الف

 ( شبهات حکمی وجوبید                      ( شبهات حکمی تحریمی و وجوبیج
 

 
 بنا به نظر مشهور اصولیان در شبهات محصوره و غیر محصوره، به ترتیب کما  اصل جاری است؟ -81

 احتیاط -( احتیاطد       برائت -برائتج(  احتیاط -( برائتب     برائت -( احتیاطالف
 

 

 2اصول فقه تحلیلی چ  156صفحه  15تا  1سطر مطابقت با 

 احکام و اولی واقعی احکام به را احکام اين آن طبق که دارد وجود واقعی احکام خصوص در نيز ديگری بندی تقسيم

 لحاظ بدون موضوعات برای شارع که هستند احکامی همان واقع در «اولي واقعي احکام». کنيممی تقسيم ثانوی واقعی

 .است احکام همين به عمل ابتداء در مکلفين تمامی وظيفه و نموده وضع عوارض و موانع

 تعيين او برای شودمی ايجاد مکلف برای که خاصی های وضعيت لحاظ به که هستند احکامی «ثانوي واقعي احکام» اما

 شود می سبب اينها امثال و تقّيه حرج، و عسر ضرر، اضطرار، اکراه، همچون هايی وضعيت در مکلف گرفتن قرار. گردند می

 .نمايد عمل ثانوی احکام به اولی احکام به نمودن عمل جای به وی تا

 2اصول فقه تحلیلی چ  128صفحه  12تا  11سطر مطابقت با 

 سبب به يا و نص فقدان سبب به تحريميه حکميه شبهه در يعنی) دوم و اول های صورت در که اند قائل اخباريين: نکته

 .کنيم حرمت به حکم و نموده احتياط به عمل بايد بلکه داد؛ برائت به حکم نبايد( نص اجمال

 2اصول فقه تحلیلی چ  166سطر آخر صفحه  6مطابقت با 

 محصوره؛ شبهه صورت به واجب غير و حرام ميان ترديد :اول صورت

 لباس دو هر در خواندن نماز از که است الزم وي بر. است شده نجس لباسش دو از يکي که داند مي شخصي: مثال

 . باشد نموده عمل احتياط به تا کند اجتناب

 دو آن از يکي که دارد وجود اجمالي علم. آورد درمي خود عقد به نامشخص صورت به را خواهر دو از يکي شخصي: مثال

 ارتباط و نظر حرمت بر حکم و نمايد اجتناب دو هر از بايد او و بوده محصوره شبهه. است حالل وي بر ديگري و حرام براي

 .باشد مي هردو با

 2اصول فقه تحلیلی چ  161صفحه  11تا  12سطر مطابقت با 

 به شدن گرفتار احتمال شبهه اطراف از يکی از اجتناب عدم صورت در که است ای شبهه غيرمحصوره شبهه ... ولی

 موافقت کهآن يا و نداشته وجود قطعيه موافقت امکان يا محصوره غير شبهه در ديگر عبارت به. باشد کم بسيار حرمت

 ... بنابراين است؛ همراه فراوان دشواری و مشّقت با قطعيه



 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی
حکم به ن هماری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آتر هفته، در مورد کما  گروه از اطفال و نوجوانان بزهکار جایز  -81

 است؟
 ( اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسیب نابالغهای سنی به جز اطفال و نوجوانان ( تمام گروهالف

 های سنی( تمام گروهد  ( نوجوانان پانزده تا هجده سال تمام شمسیج
 

 
 

 توانم محکو  را از کیفر معاف کنم؟هشت، دادگاه با چه شرایطی می های هفت ودر جرایم تعزیری درجه  -82
 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان( تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیشالف

 ن ضرر و زیانبینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبرا( احراز جهات تخفیف، پیشب
 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر( تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیشج

 ( در این مورد، معافیت از کیفر به هیچ شرطی موکول نیستد

 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  151صفحه  81ماده  1و سؤال  5نکته مطابقت با 

 :از است عبارت فوق ماده هايمجازات اِعمال شروط -1 نکته

 .(شود توجه نيز ا.م.ق 91 ماده در مذکور حکم به. )باشد تعزيري جرايم عنوان مشمول ارتکابي، جرم -

 .باشد شمسي تمام سال هجده تا پانزده بين ارتکاب، زمان در مرتکب سن -

 تمام سال 10 تا 17 تعزيري، جرم ارتکاب زمان در هاآن سن که نوجوانان و اطفال درخصوص زير موارد از يککدام -1

              گردد؟نمي اعمال است، بوده شمسي

 . است سه تا يک درجه تعزير هاآن قانوني مجازات که جرايمي مورد در سال پنج تا دو از تربيت و اصالح کانون در نگهداري( الف

 چهار درجه تعزير با جرايم مورد در سال سه تا يک از تربيت و اصالح کانون در نگهداري( ب

 پنج درجه تعزيري جرايم مورد در سال يک تا ماه سه از تربيت و اصالح کانون در نگهداري( ج

 پنج تا يک درجه تعزيري جرايم مورد در سال يک تا ماه سه از تربيت و اصالح کانون در نگهداري( د

 تمام سال پانزده تا 9 نوجوانان و اطفال مورد در فقط تصميم اين که، است آن اقدامي چنين اعمال عدم علت. است صحيح د گزينه پاسخ:

 در فقط شمسي، تمام سال 18 تا 15 نوجوانان مورد در مجازات همين و گرددمي اعمال اند، شده پنج تا يک درجه تعزيري جرم مرتکب که شمسي

 .5 تا 1 درجه نه گرددمي اعمال 5 درجه تعزيري جرايم مورد

 



 

 
 

 چنانچه مجر  در زمان ارتکا  جر ، دچار  اتتالل روانی باشم، کما  مورد صحیح است؟ -83

       .( به شرط فقدان اراده، مسئولیت کیفری نداردالف
 شود و مسئولیت کیفری ندارد.( مجنون محسوب میب   

       ندارد.شود و مسئولیت کیفری ( فاقد اراده یا قوه تمیز محسوب میج

 ( به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز، مسئولیت کیفری ندارد.د 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  15و  11صفحه  11ماده  5نکته و سؤال مطابقت با 

 :کند صادر کيفر از معافيت به حکم تواندمي دادگاه -نکته

 تعزيري 8 و 0 يدرجه -3 مجرميت احراز -1 باشد تعزيري جرم -1

 (اسالمي مجازات قانون 38 ماده در مذکور) دادگاه يوسيلهبه مرتکب در تخفيف جهات احراز -4

 شد خواهد اصالح مرتکب نيز مجازات اجراي عدم صورت در -5

 مرتکب در مؤثّر کيفري يسابقه فِقدان -2

 شاکي گذشت -0

 خصوصي شاکي زيان و ضرر جبران ترتيبات برقراري يا زيان و ضرر جبران -8

 صادر کيفر از معافيت به حکم تواندمي دادگاه شرايطي، چه وجود صورت در هشت، و هفت درجه تعزيري جرايم در -2

 کند؟

 کيفري سابقه فِقدان شود،مي اصالح مرتکب نيز مجازات اجراي عدم با اينکه بر مبني دادگاه تشخيص تخفيف، جهات احراز( الف

   جبران ترتيبات برقراري يا زيان و ضرر جبران و شاکي گذشت مؤثّر،

 .    گرددمي اصالح مرتکب نيز مجازات اجراي عدم با اينکه بر مبني دادگاه تشخيص يا تخفيف جهات احراز( ب

   .  مجازات تخفيف جهات وجود و شاکي گذشت و مؤثّر کيفري يسابقه فِقدان( ج

 يسابقه فِقدان شود،مي اصالح مرتکب نيز مجازات اجراي عدم با اينکه بر مبني دادگاه تشخيص مراقبتي، تعويق جهات احراز( د

 .    جبران ترتيبات برقراري يا زيان و ضرر جبران و شاکي گذشت مؤثّر، کيفري

 .ا.م.ق 39 ماده به مستند. است صحيح الف گزينه پاسخ:



 

 
 

 صمور حکم و اجرای مجازات در مورد کما  یک از جرایم زیر، قابل تعویق و تعلیق است؟ -84

 عمومی( جرایم علیه عفت ب             ( معاونت در قتل عمدالف
 ( معاونت در اسید پاشید             ( تعزیر بدل از قصاص نفسج

 

 
 

 ملز  به تبمیل حبس به مجازات جای زین نیست؟در کما  جر  زیر، دادگاه  -85
 ( جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش ماه تا یک سال است.الف

 ( جرم عمدی که میزان تعزیر آن، در قانون معین نشده است.ب

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  501و  506صفحه  151ماده  5و سؤال  1نکته مطابقت با 

 ک.د.آ.ق 171 ماده در قانونگذار که است ذکر به الزم. است کيفري مسئوليت رفع مالک جرم، ارتکاب حين جنون -1 نکته

 ماده اين. است دانسته تعقيب موقوفي قرار صدور جهات و عمومي دعواي سقوط موارد از را جرم ارتکاب حين جنون 1391 مصوب

 :داردمي مقرر چنين

 از را الزم تحقيقات است، بوده مجنون جرم ارتکاب هنگام متهم دهد احتمال تحقيقات جريان در بازپرس هرگاه -171 ماده

 قرار صدور با را پرونده ، جنون احراز با و يکند م تحصيل را قانوني پزشکي نظريه آورد، مي عمل به مطلعان ساير و او نزديکان

 شخص باشد، داشته استمرار جنون چنانچه بازپرس، نظر با دادستان موافقت درصورت. فرستد مي دادستان نزد تعقيب موقوفي

 و درمان بهداشت، وزارت و بهزيستي سازمان درمان و نگهداري مخصوص مراکز به دادستان دستور حسب بنابرضرورت، مجنون

 مجازات به دادستان، دستور اجراي از امتناع درصورت و يباشند م پذيرش به مکلف مذکور مراکز. يشود م منتقل پزشکي آموزش

 . شوند مي محکوم اسالمي مجازات قانون مطابق قضايي مقام دستور از امتناع

 و کار تعاون، و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزراي همکاري با دادگستري وزير توسط ماده اين اجرائي ينامهآئين -1 تبصره

 . رسدمي قضائيه يقوه رئيس تصويب به و شودمي تهيه اجتماعي رفاه

 .شودمي اقدام مربوط مقررات طبق باشد، ديه پرداخت مستلزم ماده اين مشمول جرايم چنانچه -1 تبصره

   است؟ صحيح جديد ا.م.ق در کيفري، مسئوليت رافع عامل عنوان به جنون، مورد در زير هايگزينه از يککدام -2

 . است دانسته کيفري مسئوليت رافع را دائمي جنون فقط قانونگذار،( الف

 . است دانسته کيفري مسئوليت رافع را ادواري جنون فقط قانونگذار،( ب

 . است داده قرار جرم، ارتکاب حين جنون را مالک و است نشده قائل جنون انواع ميان تفکيکي قانونگذار،( ج

 .است دانسته کيفري مسئوليت رافع مطلقاً، را دائمي و ادواري از اعم جنون قانونگذار،( د

 ارتکاب حين جنون را کيفري مسئوليت رفع مالک قانونگذار، که چرا. جديد ا.م.ق 149 ماده به مستند. است صحيح ج گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 .ادواري يا باشد دائمي مجنون مجنون، اينکه از اعم است دانسته جرم

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  85و  81صفحه  151ماده  1و سؤال  5نکته مطابقت با 

 تصريحي چنين ماده، بندهاي مابقي در و است کرده ذکر را معاونت قيد صراحتاً «ث» بند در مُقَنَّن اينکه به توجه با -2 نکته

 و مباشر بر حمل را آن و دانست مذکور جرايم از هريک در معاونت از منصرف را ماده اين در مذکور تعويق و تعليق عدم بايد ندارد،

 .کندمي هدايت سمت، اين به را ما نيز متهم نفع به تفسير سويي از کرد؛ جرم شريک

 

 شود؟مي مجازات اجراي تعليق مشمول ذيل، موارد از يک کدام -5

 عمدي قتل در معاونت( ب .ريال ميليون شصت و سيصد از بيش نقدي جزاي با جرم( الف

 عمومي عفت عليه جرايم( د   ريال ميليون صد از بيش ميزان با پولشويي( ج

 .جديد ا.م.ق 40 و 42 ،19 مواد به مستند. است صحيح الف گزينه پاسخ:



 

 ( جرم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، کمتر از دو سال است.ج
 روز تا شش ماه حبس است. 10قانونی آن، بین ( جرم عمدی که حداکثر مجازات د

 

 
 

 شود؟اتخاذ میچنانچه محکو  طی ممت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننمایم، چه تصمیمی درباره او  -86
 شود.الف( مجازات تکمیلی دیگری، جایگزین مجازات تکمیلی اولیه می

 شود.ب( مجازات تکمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می

 یابد.ج( برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم، تا یک سوم افزایش می

 شود.یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل مید( برای بار اول، بقیه مدت محکومیت، به حبس 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  101و  106صفحه  61ماده  5و  1نکته و سؤال مطابقت با 

 مُخَيَّر دادگاه است، حبس ساليک تا ماه شش از بيش ها،آن قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرايم مرتکبين درخصوص -نکته

 و شودمي سلب دادگاه از اختيار اين باشد، داشته وجود ا.م.ق 22 ماده شرايط اگر حال،اين با. است حبس جايگزين مجازات اِعمال به

 .داشت نخواهد را حبس جايگزين هايمجازات صدور حق

   کند؟ اعمال حبس جايگزين مجازات حبس، جاي به تواندمي دادگاه زير، حاالت از يکدرکدام -1

 . باشد حبس سال يک آن قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرايم ارتکاب( الف

 . باشد حبس سال يک تا ماه شش از بيش آن قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرايم ارتکاب( ب

 . باشد حبس ماه شش تا ماه سه از آن قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرايم ارتکاب( ج

 . باشد حبس سال يک تا ماه سه از آن قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرايم ارتکاب( د

 تا ماه شش از بيش هاآن قانوني مجازات حداکثر که عمدي جرايم مرتکبان مورد در حبس جايگزين مجازات اعمال -2

 :است حبس سال يک

 .       است الزامي مطلقاً( ب   .    است اختياري مطلقاً( الف

 .است ممنوع مطلقاً( د   .   است ممنوع موارد برخي در( ج

 محکوميت سابقه فرد کهدرصورتي که داشت توجه بايد البته. جديد ا.م.ق 20 ماده به توجه با. است صحيح ب گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 دادگاه باشد، نگذشته سال پنج از بيش آن حکم اجراي از و باشد داشته را ا.م.ق 22 ماده در مقرر موارد به بيشتر يا و بار يک قطعي

 . نمايد اعمال حبس جايگزين مجازات تواندنمي

 محکوميت يسابقه فقره يک از بيش شخص کهدرصورتي لذا. جديد ا.م.ق 20 ماده به مستند. است صحيح ج گزينه: 1 سؤال

 محکوميت يسابقه فقره يک يا و باشد داشته تعزيري شالق يا ريال ميليون ده از بيش نقدي جزاي يا ماه شش تا حبس به قطعي

 نگذشته سال پنج آن اجراي از و باشد داشته ديه پنجم يک از بيش پرداخت يا قصاص يا حد يا ماه شش از بيش حبس به قطعي

 .است ممنوع حبس، جايگزين مجازات اعمال باشد،



 

 
 

 شود؟مجازات تبعی قاتل عممی که به قصاص نفس محکو  شمه، از چه تاریخی آغاز می -83
 ( توقف اجرای حکم قصاص د            رضایت اولیای دمج(            ( آزادی مجرمب     الف( صدور حکم

 

 
 

اگر زنمانی برای فرار از زنمان، در زنمان را شکسته و بیرون از محوطه زنمان دست یر شود، اتها  )اتهامات( او چوه  -88

 اوصافی دارد؟
 ب( عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان  الف( تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان

 د( شروع به فرار از زندان      ج( فرار از زندان 
 

 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  25صفحه  55ماده  1و سؤال  1نکته مطابقت با 

 :شودمي مطرح فرض دو عليه،محکومٌ سوي از تکميلي مجازات رعايت عدم صورت در -1 نکته

 مجازات مدت حکم، يصادرکننده دادگاهِ حالت،دراين است؛ کرده تخلف عليهمحکومٌ که ايمرتبه نخستين -الف

 .داد خواهد افزايش سوم يک تا را حکم در مندرج تکميلي

 تبديل هشت يا هفت درجه نقدي جزاي يا حبس به محکوميت مدت حالت،دراين: عليهمحکومٌ سوي از تخلف تکرار -ب

 .شد خواهد

 اختيار زير موارد از يککدام درخصوص تکميلي، هايمجازات از محکوم تخلف صورت در حکم صادرکننده دادگاه -1

                 دارد؟

 حکم در مندرج تکميلي مجازات مدت سوم يک افزايش( الف

 .هشت و هفت درجه نقدي جزاي يا حبس به تکميلي مجازات به محکوميت مدت يبقيه تبديل( ب

 يکهيچ( د   هردو( ج

 جاي در اجرا ضمانت هردو اعمال محکوم، تخلف صورت در جديد، ا.م.ق 14 ماده به توجه با. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:
 .است الزامي حکم يصادرکننده دادگاه توسط خودش

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  21و  22صفحه  52ماده  8و سؤال  1نکته مطابقت با 

مجازات مبدأ حکم، صدور زمان بنابراين. بود خواهد زمان مرور شمول يا حکم اجراي از بعد تَبَعي، هايمجازات شروع ينقطه -3 نکته

 نيز حکم اجراي زمان در ماده، در مذکور موارد در ماده، اين 3 تبصره به توجه با رسدمي نظر به حال،اين با. است نشده محسوب تَبَعي هاي

 .گرددمي محروم اجتماعي حقوق از محکوم

 .شودمي رفع.....  يا.....  از مقرر هايمدت گذشت از پس محکوميت تَبَعي اثر مشروط، آزادي و عفو در -0

 .مشروط آزادي مدت اتمام -عفو زمان( ب.     مشروط آزادي زمان مدت اتمام -حکم صدور زمان( الف

 .مشروط آزادي شروع -حکم صدور زمان( د            .مشروط آزادي شروع -عفو زمان( ج
 .جديد ا.م.ق 27 ماده 3 تبصره به مستند. است صحيح ب گزينه: 0 سؤال پاسخ:

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  206تعزیرات صفحه  251ماده  5نکته و سؤال مطابقت با 

 دو به هم مرتکب و شده تلقي مشدّده فرار، صورت اين در باشد، درب شکستن يا تخريب با توأم زنداني فرار اگر -نکته

 .باشد نموده فرار عمالً و باشد فرار براي بايد درب شکستن و. شد خواهد محکوم ماده در مذکور مجازات

  کرد؟ محکوم توانمي مجازاتي چه به را وي. کندمي فرار آن از زندان، در شکستن با شخصي -2

 (1308 -سراسري ارشد و 1304 -مشاوران)                

 در شکستن با زندان از فرار جرم مجازات( ب .تخريب جرم مجازات عاِلوه به زندان از فرار جرم مجازات( الف

 غیرمنقول اموال تخریب جرم مجازات( د    منقول اموال تخريب جرم مجازات( ج
 .1305 سال تعزيرات قانون 540 ماده. است صحيح الف گزينه: 1 سؤال پاسخ:



 

 

 کنم؟ای مرتکب جر  حمی شود، دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ میهرگاه کود  هشت ساله -89

       ب( هیچ تصمیمی    تأمینی و تربیتیالف( اقدام 
 د( نگهداری در کانون اصالح و تربیت   تر نسبت به بزرگساالن ج( مجازات سبک

 

 
 

دادگاه کیفری، فراتر از میزان و کیفیتی باشم که در قانون مقرر شومه اسوت، کوما  موورد هرگاه حکم صادره توسط  -91

 صحیح است؟
الف( چنانچه  صدمه و خسارتی از این  جهت حاصل گردد، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشود، حسوب موورد موجوب 

 شود.ران میمسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جب

 شود.ب( صادر کننده حکم مسئولیت کیفری دارد، ولی خسارات وارده از بیت المال جبران می

 علیه باید از بیت المال جبران شود.ج( در هر صورت، خسارت وارده به محکوم

 د( صادر کننده حکم در هرصورت، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.

 

 
 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  151صفحه  81ماده  5نکته مطابقت با 

 يکي به حکم سال، پنج تا ماه سه براي مورد حَسَبِ تواند،مي دادگاه ها،مجازات کردنفردي راستاي در و ،1 تبصره مطابق -2 نکته

 :بدهد زير موارد از

 کندمي معين دادگاه که ساعاتي در منزل در اقامت -

 . هفته آخر روز دو در تربيت و اصالح کانون در نگهداري -

مي اِعمال نقدي، جزاي يا نگهداري مجازات به حکم جاي به که باشد «پ تا الف» بندهاي هايمجازات جمله از آنکه به مشروط البته

 مذکور اقدامات که چرا. است نوجوان و طفل درخصوص تخفيف اعمال درصدد نوعي به 1 تبصره در مُقَنَّن که است ذکر به الزم. گردد

 .است سنگين حدودي تا ارتکابي، جرم نوع به توجه با پ، تا الف بندهاي در

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  11صفحه  11ماده  1و سؤال  5نکته مطابقت با 

مِه جبران ينحوه مُقَنَّن، -2 نکته  ايجاد دادگاه حکم يا قانون در مصرح کيفيت و ميزان از تجاوز ينتيجه در که را خساراتي و صَدْ

 :گرفته مفروض حالت دو در را است شده

مِه -الف  مرتکب با مدني مسئوليت هم و کيفري مسئوليت هم حالت،دراين است؛ بوده مرتکب تقصير و عمد روي از خسارت و صَدْ

 .بود خواهد مرتکبين يا

مِه چنانچه -ب  .شد خواهد جبران المالبيت از ديدهزيان خسارات حالتدراين نباشد، مرتکب تقصير و عمد از ناشي خسارت، و صَدْ

 او بر شالق ضربه 99 کند، اجرا محکوم به نسبت را تعزيري شالق ضربه 54 اينکه جاي به سهواً حکم، اجراي قاضي -1

                : حالتي چنين در. زندمي

 . ندارد کيفري و مدني از اعم مسئوليتي گونههيچ( الف

 . شودمي جبران المالبيت از محکوم خسارت و ندارد مسئوليتي گونههيچ( ب

  .دارد مدني مسئوليت صرفاً( ج

 .دارد کيفري مسئوليت و مدني مسئوليت مورد، حَسَبِ( د

 صورت در و شودمي اعمال کيفري و مدني مسئوليت عمد صورت در 1391 مصوب ا.م.ق 13 ماده به توجه با. است صحيح ج گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 .شودمي اعمال مدني مسئوليت صرفاً تقصير



 

 نوع مجازاتی است؟محرومیت از حقوق اجتماعی، چه  -91
 ب( فقط مجازات تکمیلی    الف( فقط مجازات تبعی 

 د( حسب مورد، مجازات تکمیلی، اصلی یا تبعی   یا تبعیج( فقط مجازات تکمیلی 
 

 
 

 در صورت اجتماع مباشر وسبب، کما  مورد صحیح است؟ -92
 ب( سبب ضامن است.         الف( مباشر  ضامن است.

 مساوی، ضامن هستند.د( هر دو به نسبت        جنایت مستند به اوست، ضامن است. ج( عاملی که

 

 
 

 کما  یک از جهات زیر، ممکن است باعث سقوط، تقلیل یا تبمیل حمود شرعی شود؟ -93
 د( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   خ قانون جزاج( نس  ب( مرور زمان        الف( توبه

 

 
 

 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  21صفحه  56ماده  5سؤال مطابقت با 

 از قانون يا حکم در مقرر مدت در مورد حَسَبِ...........  اجتماعي حقوق از محروميت صورت در دولتي مستخدمان -2

                                . شوندمي منفصل خدمت

 تَبَعي مجازات عنوان به( ب      اصلي مجازات عنوان به( الف

 تکمیلی یا تَبَعی مجازات عنوان به چه و اصلی مجازات عنوان به چه( د        تکميلي مجازات عنوان به( ج

 جديد ا.م.ق 12 ماده 1 تبصره به توجه با. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  515صفحه  56ماده  5سؤال  و  1نکته  مطابقت با

 سابق اسالمي مجازات قانون حالاين با. است ضامن اوست، عمل به مستند جنايت که عاملي سبب، و مباشر اجتماع صورت در -1 نکته

 .دانستمي ضامن را مباشر سبب، و مباشر اجتماع صورت در ،323 ماده در

 است؟ کدام با مسئوليت جرم، ارتکاب مباشرين و اسباب جمع در -2

 .اند ضامن همه باشد، همه به مستند جنايت اگر( ب .است ضامن همواره مباشر از اقوا سبب( الف

 .هستند جرم ضامن اسباب،( د  .هستند جرم ضامن مباشرين،( ج

 .جديد ا.م.ق 512 ماده به مستند. است صحيح ب گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  125صفحه  115ماده  1سؤال  و  6نکته  مطابقت با

 مورد حَسَبِ قانون در شده بينيپيش موارد در متهم توبه 1392 مصوب ک.د.آ.ق 13 ماده «ج» بند موجببه -8 نکته

 .است مجازات اجراي موقوفي يا تعقيب موقوفي موجب

 است؟ توبه با اسقاط قابل جديد ا.م.ق به توجه با اکراه و عُنْف به زناي حدي مجازات آيا -3

   . شودمي محکوم هاآن هردو يا پنج درجه تعزيري شالق يا حبس به شخص ولي بله( الف

  .شودمي محکوم هاآن هردو يا شش درجه تعزيري شالق يا حبس به شخص ولي بله( ب

   خير مطلقاً( ج

 .کند تقاضا رهبري مقام از قضاييه قوه رييس اينکه مگر خير( د

 .114 ماده 1 تبصره به توجه با. است صحيح ب گزينه پاسخ:



 

 در صورت ارتکا  مجمد راننمگی بمون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکب چیست؟ -94
 ب( مجازات حبس و جزای نقدی  الف( محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال

 د( جزای نقدی      ج( حبس
 

 
 

 اولیا د  پس از گذشت از حق قصاص نفس، قاتل را بکشنم، مجازات آنها اصوالل چیست؟ اگر -95
 د( مجازاتی ندارد           ( فقط تعزیرج  قصاص نفس  ب(           ( تعزیر و دیه الف

 

 
 

 مجازات کسی که مجنونی را عاممال به قتل برسانم، کما  است؟ -96
 د( قصاص نفس، مگر در موارد استثناء   ج( دیه و تعزیر          ب( قصاص نفس  الف( ضمان دیه 

 

 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  651تعزیرات صفحه  151ماده  1سؤال  مطابقت با

 تکرار صورت در. شودمي محکوم تعزيري حبس ماه دو به که کندمي رانندگي به اقدام رسمي، يگواهينامه بدون فردي -1

 (1358 -آزاد ارشد)           کرد؟ خواهد اتخاذ را زير تصميمات از يککدام دادگاه جرم، همين

 . کندمي تشديد خود نظر به را مجازات( ب . کندمي محکوم حبس ماه شش تا ماه دو به را متهم( الف

 .کندمی محکوم حبس ماه شش تا ماه سه به را متهم( د  . کندمي تعيين را اوليه مجازات همان عيناً( ج
 .1305 سال مصوب تعزيرات، قانون 013 يماده ذيل به توجه با. است صحيح الف گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  111صفحه  165ماده  1سؤال  و  5نکته  مطابقت با

لَيهمَجْنيٌ حق در قصاص استحقاق ماده، ذيل «است قصاص مستحق» عبارت -1 نکته  اقدام گذشت، از بعد که است دمي وليِّ يا عَ

 .اندنموده جاني قصاص به

 :کند قصاص را او مرتکب، گذشت از پس عَلَيهمَجْنيٌ دَم وليِّ کهدرصورتي -1

 .       شودمي محکوم نفس يديه پرداخت به( ب.      است قصاص مستوجب که است شده قتلي مرتکب( الف

 .شودنمی مجازات( د.            شودمي محکوم تعزير و نفس يديه پرداخت به( ج

 . جديد ا.م.ق 324 ماده به مستند. است صحيح الف گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  115صفحه  102ماده  1سؤال  و  1نکته  مطابقت با

 يورثه به را قتل يديه بايد بلکه شودنمي قصاص بکشد، را ايديوانه عاقل، هرگاه»: کردمي بيان سابق ا.م.ق 111 ماده -1 نکته

 موجب گردد، ديگران يا و مرتکب تجري بيم يا و شده خوف يا جامعه نظمدر اخالل موجب وي اقدام کهدرصورتي و بدهد مقتول

 «.بود خواهد سال 17 تا 3 از تعزيري حبس

 :او عمل. است شده مجنون به نسبت قصاص مستوجب جرح مرتکب ب شخص -1

   .است قصاص مستوجب( الف

 . بدهد ديه بايد و نيست قصاص مستوجب او عمل( ب

 .است 1305 سال تعزيرات قانون 214 ماده در مقرر تعزير مستوجب او عمل( ج

 ج و ب موارد( د

 شخصي مورد در تعزير اعمال درخصوص که است ذکر به الزم. جديد ا.م.ق 375 ماده به مستند. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 شده داده ارجاع 05 سال تعزيرات قانون به قانون اين در که ديگري موارد ساير همانند دهدمي انجام مجنون به نسبت جنايتي که

 .نيست است، آمده تعزيرات قانون 214 و 211 ماده در که شرايطي وجود به ضرورتي و است الزامي تعزير، اعمال است،



 

 

 است. اولیای د  زن چه حقوقی دارنم؟ مردی زنی را به قتل رسانمه -93

 الف( حق عفو، حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با رضایت مرتکب
 ب( حق عفو، حق قصاص با رد فاصل دیه با گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب

 ج( فقط حق عفو یا حق قصاص با رد فاضل دیه

 ا اخذ دیه د( حق عفو، حق قصاص ی

 

 
 

 هرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری، بر توردی به وجود آیم که منتهی به جنایت شود، حکم ضمان چیست؟ -98
 ب( ضمان منتفی است.    الف( هریک ضامن نصف دیه دیگری است.

 د( عاقله هر یک، ضامن دیه است.    ج( هریک ضامن تمام دیه دیگری است.

 توهین به رئییس کشور تارجی که وارد قلمرو ایران شمه، در کما  شرایط جر  است؟ -99
 ب( صرفاً به شرط معامله متقابل   الف( در صورت علنی بودن و به شرط معامله متقابل

 د( مطلقاً جرم است.  مله متقابل ج( در صورت علنی بودن یا به شرط معا
 

 
 

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  118صفحه  160ماده  1سؤال  نکته و  مطابقت با

 را ديه فاضلِ ردِّ براي مالي تمکن دَموليِّ دانستمي جاني که بود زماني سابق، اسالمي مجازات قانون به وارد يعمده اشکال -نکته

 را قاتل و رد را ديه تفاضل توانستندنمي دم اولياي بود، ديه فاضل ردِّ به منوط قصاص، اجراي چون سو، يک از حالتدراين و ندارد

نمي ديه به رضايت جاني هم، حالتدراين. کردمي طرفين رضايت به منوط را ديه به قصاص تبديل قانون، سو، ديگر از و کنند قصاص

 قصاص حق صاحب وضعيتي، چنين بروز صورت در عمده، ايراد اين رفع با فعلي قانون حال،اين با. شدمي قصاص اجراي خواهان و داد

 بر است استثنائي اين و باشد نداشته رضايت جاني اخير حالت در گرچه است، کرده مُخَيَّر ديه، گرفتن و ديه فاضل ردِّ با قصاص بين را

 .است جاني و قصاص حق صاحب رضايت به منوط ديه به قصاص تبديل دارد،مي مقرر که کلي ايقاعده

 :قصاص حق صاحب. است شونده قصاص به ديه فاضل پرداخت مستلزم قصاص اجراي که مواردي در -1

  .  کند قصاص ديه، فاضل رد با تواندمي فقط( الف

        .   باشد داشته رضايت قاتل که بگيرد ديه تواندمي صورتي در( ب

 .      بگيرد ديه مرتکب، رضايت بدون يا و کند قصاص ديه، فاضل رد با يا تواندمي( ج

 ب و الف موارد( د

 .جديد ا.م.ق 327 ماده به توجه با. است صحيح ج گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  581تعزیرات صفحه  211ماده  1سؤال  و  5نکته  مطابقت با

 ينماينده يا رييس که را مواردي و است شده ماده شدن محدود باعث خاک، قلمرو به قانونگذار ياشاره -1 نکته

 .گيردبرنمي در باشد، شده وارد ايران دريايي يا هوايي قلمرو در خارجي، کشور سياسي

 (1359 -آزاد ارشد)  است؟ مجازات قابل زير شرايط در خارجي کشور رييس به توهين جرم -1

 .باشد داشته وجود هم متقابل شرط. 3. باشد شده وارد ايران خاک قلمرو در. 1 باشد غيرعلني يا علني. 1( الف

 .باشد داشته وجود هم متقابل شرط. 3 باشد غيرعلني. 1 باشد شده وارد ايران خاک قلمرو در خارجي کشور رييس. 1( ب

 .باشد داشته وجود هم متقابل شرط. 3 باشد ايران خاک قلمرو در. 1 باشد علني. 1( ج

 .باشد شده وارد ايران خاک قلمرو در خارجي کشور رييس. 1 باشد علني. 1( د

 .1305 سال تعزيرات قانون 510 ماده. است صحيح ج گزينه: 1 سؤال پاسخ:



 

 یابم؟، با کما  افعال مادی زیر، تحقق میتیانت در امانت -111
 ب( سوء استفاده یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء الف( سوء استفاده با تصاحب یا تلف مفقود کردن اشیاء

 ال یا تصرف یا تلف یا مفقو کردن اشیاءد( استعم  ج( استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء
 

 
 

 

  

 50چاپ  یدجد یمجازات اسالم یارقانون  212تعزیرات صفحه  615ماده  10سؤال  مطابقت با

.... .   از است عبارت ، امانت در خيانت جرم در مجرمانه رفتار -18 .....  (1304 -سراسري ارشد) .

  حصري طور به اماني مال کردن مفقود و تلف تصاحب، ناروا، استعمال( الف

  تمثيلي نحو به اماني مال کردن مفقود و تلف تصاحب، استعمال،( ب

  . شود منتهي غير، مال تصاحب به که هراقدامي( ج

 .مثبت مادي فعل هرنوع( د

 الف: 17 سؤال پاسخ:



 

 یفریک یدادرس آیین
اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیسوت، منوابع های مرد  نهادی که کما  عبارت در تصوص نقش سازمان -111

 طبیعی و بهماشت عمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی دعوی کیفری مربوط، صحیح نیست؟
 های فوق اعالم جرم کنند.توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینهالف( می

 وضوعات فوق الذکر را دارند.ب( حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص م
 توانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق شرکت کنند.ج( می

 د( در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، برای اعالم جرم، رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ کنند.

 

 
 

در تصوص تخلفوات مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در آراء قطعی صادر از شعب سازمان تعزیرات حکومتی  -112

 قاچاق کاال و ارز، کما  مقا  زیر، در صورت احراز عم  انطباق رأی با قانون می توانم تقاضای تجمیمنظر نمایم؟
 ب( رئیس قوه قضائیه    الف( رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

 د( وزیر دادگستری     ج( دادستان کل کشور

ات زیر، در دعوای تصوصی ناشی از جر  در دادگواه کیفوری قابول در فرآینم دادرسی کیفری، کما  یک از تسار -113

 مطالبه است؟
 الف( فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال

 ب( تمام منابع ممکن الحصول و خسارت معنوی

 ج( فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی 

 منافع ممکن الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیه د( تمام خسارات مادی و نیز خسارات معنوی و 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  15صفحه  66ماده  5و  1نکته مطابقت با 

 و دارند جرم اعالم حق که شناخته رسميت به را( NGO) نهاد مردم هايسازمان سوي از جرم اعالم جديد، قانون در قانونگذار :1 نکته

 .جرم اعالم به تکليف نه

 کنند، جرم اعالم آن خصوص در خواهندمي نهاد مردم هايسازمان که ايشده واقع جرم چنانچه ماده اين 1 تبصره موجب به: 4 نکته

 مجنون طفل، ديده، بزه آن که صورتي در و است ضروري وي رضايت کسب باشد،( معين يا ملموس و مشهود) خاص ديدهبزه داراي

 خود قانوني، سرپرست يا قيم ولي آن اگر و شود اخذ او قانوني سرپرست يا قيم ولي رضايت بايد باشد سفيه مالي جرايم در يا و

 .آورند عمل به را الزم اقدامات دادستان، تأييد يا اتفاقي قيم رضايت اخذ با مکلفند مذکور هايسازمان باشد، شده جرم مرتکب



 

 
 

 کما  قرار، نهایی نیست؟ -114
 د( اناطه        ج( منع تعقیب            ب( موقوفی تعقیب           الف( جلب به دادرسی 

 

 
 

 در کما  یک از جرایم مستوجب مجازات تعزیری زیر، صمور قرار نظارت قضائی، مستقالل جایز است؟ -115
 8و  1، 6د( تعزیری درجه         8و  1ج( تعزیری درجه         6ب( تعزیری در جه          8الف( تعزیری درجه 

 

 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون و  55 52صفحه  15ماده  5و  1و سؤال   2و  1مطابقت با نکته 

 ضرر بر عالوه را معنوي زيان و ضرر ،1308 ک.د.آ.ق 9 ماده برخالف و جزايي محاکمات اصول قانون 9 ماده همانند ماده اين :1 نکته

 .است دانسته مطالبه قابل الحصول، ممکن منافع و مادي زيان و

 معنوي خسارات مصاديق بيان به صرفاً 1197 جزايي محاکمات اصول قانون 9 ماده 1 بند همانند ماده اين 1 تبصره :7 نکته

 زيان و ضرر جبران نحوه ماده، اين 1 تبصره به توجه با که داشت توجه بايستي. است نداده ارائه آن از جامع تعريفي و است پرداخته

 .کند جبران را آن جرايد، در حکم درج و عذرخواهي به الزام مثل ديگري طرق به تواندمي دادگاه و نيست مالي فقط معنوي،

 (55 سراسري)                  : معنوي زيان و ضرر مطالبه -1 سؤال

 . است مطالبه قابل ريال ميليون يک مبلغ تا( الف

 . است مطالبه قابل و قانوني باشد، نکرده پول به تقويم را آن متقاضي چنانچه( ب

 . است قانوني وجاهت فاقد( ج

 . است موضوعه قوانين و اساسي قانون با منطبق و قانوني( د

 است؟ پذير امکان زير جرايم از يک کدام در الحصول ممکن منافع و معنوي خسارت پرداخت به حکم صدور -2 سؤال

  شرعي منصوص تعزير مستلزم جرايم( الف

 عضو قصاص مستلزم جرم( ب

 ديه پرداخت مستلزم جرم( ج

 .است پذير امکان ک.د.آ.ق طبق الحصول ممکن منافع و معنوي خسارت پرداخت به حکم صدور امکان موارد همه در( د

 .1391 مصوب ک.د.آ.ق 14 ماده 1 تبصره به مستند. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 خسارت پرداخت و الحصول ممکن منافع به مربوط مقررات ک.د.آ.ق 14 ماده 1 تبصره استناد به. است صحيح ب گزينه -1 سؤال

 .شود نمي ديه و شرعي منصوص تعزيرات موجب جرايم شامل معنوي

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  15صفحه  51ماده  1و  1نکته مطابقت با 

 از. است اعتراض قابل شاکي سوي از 1391 مصوب ک.د.آ.ق 107 ماده الف بند موجب به بازپرس سوي از صادره اناطه قرار: 5 نکته

 با ولي است، نکرده اياشاره دادگاه سوي از صادره اناطه قرار بودن اعتراض قابل به 11 ماده در قانونگذار که است درست طرفي

 صراحت به توجه با چنين هم و است داده قرار کيفري دادگاه آراء بودن تجديدنظر قابل بر را اصل که قانون اين 410 ماده به توجه

 قابل آراء: داردمي مقرر چنين تبصره اين. داد دادگاه سوي از صادره اناطه قرار بودن اعتراض قابل به حکم بايد ،410 ماده 1 تبصره

 ... . است اناطه و تعقيب موقوفي و منع قرارهاي يا برائت محکوميت، از اعم تجديدنظر،

 ظرف دادگاه سوي از صادره اناطه قرار ولي باشدمي اعتراض قابل روز 17 ظرف شاکي توسط بازپرس سوي از صادره اناطه قرار: 9 نکته

 .است اعتراض قابل شاکي توسط روز 17

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  515صفحه  551ماده  6نکته مطابقت با 

 مقام دهد، ارائه ديدهبزه به وارده خسارات جبران براي الزم تضمين متهم، که صورتي در هشت و هفت درجه تعزيري جرايم در: 8 نکته

 .نمايد پوشي چشم کيفري تأمين قرار صدور از و کند صادر قضايي نظارت قرار صرفاً که دارد را اختيار اين قضايي



 

 

ق.آ.د. ، در کما  یک از جرایم زیر، تشکیل پرونمه شخصیت در مورد اطفال و  312عالوه بر موارد مذکور در ماده  -116

 نوجوانان الزامی است؟
 1و  6جرایم تعزیری درجه  ب(   6و  2الف( جرایم تعزیری درجه 

 د( کلیه جرایم تعزیری   8و  1ج( جرایم تعزیری درجه 

 

 
 

کما  یک از مقامات زیر، در تصوص جرایم علیه منافع و مصالح ملی و تسارات وارد به حقوق عمومی مکلوف بوه  -113

 راجع بین المللی است؟طرح دعوی و پی یری آن در م
 ب( رئیس قوه قضائیه    الف( وزیر امور خارجه

 د( دادستان کل کشور    ج( وزیر دادگستری

 

 
 

مرحله تحقیقات مقمماتی در کما  دسته از جرایم زیر، طرفین دعوی بایم وکیل یا وکالی تود را از بین وکالی در  -118

 گستری مورد تأییم رئیس قوه قضائیه انتخا  کننم؟درسمی دا
رسی کیفری قانون آیین داد 015الف( فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی که مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده 

 است. 0015
قانون آیین  015ب( در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول مجازات مقر در ماده 

 است. 0015دادرسی کیفری 

 0015قانون آیین دادرسی کیفری  015ج( فقط در جرایم سازمان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده 

 جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازاتد( در کلیه 

 

 
 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  565صفحه  586ماده  1نکته مطابقت با 

 افراد مورد در شخصيت پرونده تشکيل به که 173 ماده در مذکور موارد بر عالوه کيفري دادرسي آيين قانون اصالحيه طبق :1 نکته

 .گيردمي صورت نوجوانان و اطفال مورد در شخصيت پرونده تشکيل نيز 2 و 5 درجه تعزيري جرايم در دارد اشاره بزرگسال

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  561صفحه  510ماده  1نکته مطابقت با 

 از اعمال قابل عمومي هايدادستان اختيارات و کندمي عمل کشوري گستره در العموم مدعي عنوان به کشور کل دادستان: 3 نکته

 جانشيني به را تعقيبي اقدامات که نيست مجاز اما بخواهد عمومي دادستان از را متهمان تعقيب تواندمي نتيجه در. نيست او سوي

 در تواندمي الملليبين و ملي گستره در العموم مدعي عنوان به کشور کل دادستان اساس اين بر. دهد انجام مربوطه دادستان

 را موضوع دارد، دعوا طرح به نياز و است عمومي حقوق به وارده خسارات و ملي مصالح و منافع و اموال به راجع جرايم که مواردي
 .نمايد نظارت آن بر و کرده پيگيري الملليبين و خارجي ذيصالح مراجع يا و عمومي هايدادستان طريق از داخل در

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  61صفحه  58ماده  2نکته مطابقت با 

 371 ماده مشمول آنها مجازات که يافته سازمان جرايم و خارجي و داخلي امنيت عليه جرايم باب در ک.د.آ.ق اصالحي تبصره: 7 نکته

 وکيل طرفين اينکه آن و کندمي بيان را متهم بودن نظر تحت مرحله در وکيل تعيين خصوص در جديدي حکم باشدمي قانون اين

 .نمايندمي انتخاب قضائيه قوه رئيس تأييد مورد دادگستري رسمي وکالي بين از را خود وکالي يا



 

 صمور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟تحت کما  یک از شرایط زیر،  -119
 الف( در زمان جنگ، در مطلق جرایم ارتکابی

 ب( در زمان صلح، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی
 ج( در زمان جنگ، در برخی جرایم و موارد احصاء شده در قانون

 د( در زمان جنگ، فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی

 

 
 

 شونم؟در دادگاه صالح مطرح و رسیمگی میکما  دسته از جرایم زیر به طور مستقیم  -111
 سال 02و منافی عفت و جرایم افراد زیر  8و  1الف( جرایم تعزیری درجه 

 سال 02و جرایم افراد زیر  8و  1تعزیری درجه ب( فقط جرایم 

 سال 08ج( جرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر 

  8و  1د( فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه 

 

 
 

 اعال  جر  در کما  صورت، از موجبات قانونی تعقیب دعوای عمومی است؟ -111
الف( اعالم کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیر قابل گذشت باشد و به عالوه قرائن و امارات مبتنی بر نادرستی اظهارات وی 

 وجود نداشته باشد.

 گذشت یا غیر قابل گذشت باشد. ب( اعالم کننده ناظر وقوع جرم باشد، خواه جرم مذکور قابل

 ج( فقط جرم از جرایم قابل گذشت بوده و اعالم کننده ناظر وقوع آن باشد.

 د( جرم غیر قابل گذشت و در عین حال مشهود باشد.

 

 
 

 های دی ر الز  الرعایه است؟های کیفری یک، در کما  دادگاهدادگاهمقررات دادرسی  -112
 ب( دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی    الف( دادگاه اطفال 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  268صفحه  618ماده  5سؤال مطابقت با 

 زير موارد از يک کدام در جرم ارتکاب به مربوط الزامي موقت بازداشت قرار خصوص در ک.د.آ.ق در مقرر موارد -2 سؤال

 است؟

 کدامهیچ( د                دو هر( ج                صلح زمان( ب                جنگ زمان( الف
 ک.د.آ.ق 218 ماده به مستند. است صحيح الف گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  561صفحه  582ماده  2نکته مطابقت با 

 از ارتکابي جرايم کليه مقدماتي تحقيقات است، 81 اصالحي تشکيل قانون 3 ماده 3 تبصره همانند که ماده 1 تبصره به توجه با :7 نکته

 برعهده که را وظايفي کليه دادگاه اين. گيردمي صورت نوجوانان و اطفال دادگاه خود توسط مستقيماً سال، پانزده زير افراد سوي

 .دهدمي انجام خود دادسراست، و دادگستري ضابطان

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  11صفحه  62ماده  1نکته مطابقت با 

 اماراتي و قراين آنکه شرط به باشد گذشت قابل غير جرايم از جرم آن و بوده جرم وقوع ناظر خود که کند اعالم فردي اگر: 3 نکته

 ديگر امارات و قراين چند هر است کافي تعقيب، به شروع براي وي اعالم و اظهار باشد، نداشته وجود وي اظهارات نادرستي بر مبني

 .نباشد موجود تعقيب براي

 



 

 د( همه دادگاه های کیفری    ج( دادگاه انقالب
 

 
 

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه کیفری مسئول پرداتت هزینه دادرسی است فوت نمایم، پرداتت هزینه به  -113

 عهمه کیست؟
 ب( به عهده عاقله وی است.     الف( به عهده وراث وی است.

 شود.د( از ماترک وی وصول می   شود.قوه قضائیه پرداخت می ج( از اعتبارات

 

 
 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  511و  515صفحه  511ماده  1و سؤال  5و  5نکته مطابقت با 

 بود خواهد مستشار دو و رئيس داراي انقالب دادگاه باشد زير هايمجازات از يکي داراي فوق در مذکور جرايم که صورتي در :2 نکته

 عليه عمدي جرايم و عضو قطع مجازات موجب جرايم -3 ابد حبس -1 حيات سلب -1: يابدمي رسميت عضو دو حضور با که

 سه تا يک درجه تعزيري جرايم -4 آن از بيش و کامل ديه نصف ميزان با جسماني تماميت

 کند،مي رسيدگي 371 ماده ت تا الف بند در مذکور هايمجازات با جرايم به قاضي باتعدد انقالب دادگاه که مواردي در :4 نکته

 .است جاري انقالب دادگاه در قانون اين 475 تا 381 مواد مقررات

 شود؟ مي تشکيل قاضي تعدد با صورتي چه در خود صالحيتي موارد در انقالب دادگاه -1 سؤال

 .باشد حيات سلب دادگاه اين صالحيت در جرايم مجازات( الف

 .باشد عضو قطع دادگاه اين صالحيت در جرايم مجازات( ب

 .باشد 3 درجه تعزير دادگاه اين صالحيت در جرايم مجازات( ج

 .مورد سه هر( د
 ک.د.آ.ق 371 ماده اصالحي و 190 ماده اصالحي به مستند. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  201صفحه  262ماده  1تا  1نکته و سؤال مطابقت با 

 هزينه که حالي در. است مجازات شودمي ساقط قانون اين 13 ماده الف بند در مذکور عليهمحکوم يا متهم فوت با که آنچه: نکته

 محسوب خصوصي دعواي نوعي و است گرفته قرار محکوم عهده بر که است مالي امر يک و شودنمي محسوب مجازات دادرسي

 .شودمي

.  دادرسي هزينه نمايد، فوت عليه محکوم حکم، اجراي هنگام چنانچه -1 سؤال  ... ..... .....  (01 آزاد ارشد)  ....

 .شودمي وصول وي ماترک از( ب  .گرددمي ساقط وي از( الف

 .شودمي وصول وي اول درجه بستگان اموال از( د .شودمي هزينه المال بيت از( ج

 (03 آزاد ارشد) : دادرسي هزينه نمايد، فوت حکم اجراي حين در عليه محکوم چنانچه -2 سؤال

 .است وي عاقله عهده بر( ب  .شودمي وصول ورثه اموال از( الف

 .شودمي وصول وي ماترک از( د  .است وي ذکور بستگان عهده بر( ج

    شود؟مي وصول چگونه دادرسي هزينه باشد نموده فوت عليه محکوم حکم اجراي هنگام چنانچه -3 سؤال

 (07 آزاد ارشد)

 .شودمي اخذ ورثه از( ب   گرددمي اخذ عاقله از( الف

 .شودمي وصول متوفي ماترک از( د  شودمي ساقط دادرسي هزينه( ج

 .1391 مصوب ک.د.آ.ق 525 ماده به مستند. است صحيح ب گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 .1391 مصوب ک.د.آ.ق 525 ماده به مستند. است صحيح د گزينه: 1 سؤال

 .1391 مصوب ک.د.آ.ق 525 ماده به مستند. است صحيح د گزينه: 3 سؤال



 

 گیرد؟نباشم، توسط کما  دادسرا صورت میای که محل وقوع آن معلو  تحقیقات مقمماتی جر  رایانه -114
 ب( دادسرای مرکز استان محل کشف   الف( دادسرای محل اقامت بزه دیده

 ای تهراند( فقط دادسرای امور رایانه    ج( دادسرای محل کشف
 

 
 

 در تصوص اشخاص حقوقی قابلیت صمور نمارد؟ کما  یک از قرارهای تأمینی زیر، -115
 ب( منع ادغام شرکت در شرکت دیگر  های شغلی جرم زافعالیتالف( ممنوعیت انجام بعضی 

 د( وثیقه     ج( منع انحالل شرکت

 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  650و  611صفحه  662ماده  5و  1و سؤال  2و  5مطابقت با نکته 

 دانسته مقدماتي تحقيقات انجام به صالح را ايرايانه جرم کردن گزارش يا کشف محل دادسراي قانونگذار، ماده، به توجه با: 2 نکته

 مأموريت محل قضايي حوزه در بازپرس: داشته مقرر که است 1391 مصوب ک.د.آ.ق 112 ماده مفاد بيانگر دقيقا امر اين و است

 :نمايدمي تحقيق به شروع زير موارد در قانوني جهات وجود صورت در و کندمي وظيفه ايفاء قانون اين مفاد رعايت با خود

 .شود واقع او مأموریت محل قضایی حوزه در جرم -الف

 .شود دستگیر حوزه آن در متهم یا کشف او مأموریت محل قضایی درحوزه و گردد واقع دیگری قضایی حوزه در جرم -ب

 او مأموریت محل قضایی حوزه در جرم ارتکاب به مظنون یا متهم اما شود، واقع دیگری قضایی حوزه در جرم -پ
 .باشد مقیم

 صالح دادگاه نشود، کشف جرم وقوع محل اگر که کرده مقرر صراحتا ک.د.آ.ق 118 ماده خالف بر و ماده اين در قانونگذار :7 نکته

 .نمايد صادر مقتضي حکم و رسيدگي مزبور جرم به است مکلف است، جرم کشف محل دادسراي معيت در که ذاتي لحاظ به

 آن وقوع محل ولي شود، گزارش يا کشف محلي در ايران هايدادگاه درصالحيت اي رايانه جرم که صورتي در -1 سؤال

 گيرد؟مي صورت مرجعي چه توسط مقدماتي تحقيقات نباشد، معلوم

 جرم کشف محل استان مرکز دادسرای( الف

 تهران دادسرای( ب

 جرم کردن گزارش محل یا جرم کشف محل دادسرای( ج

 .افتدمی تعویق به جرم وقوع محل نشدن مشخص تا تحقیقات حالت این در( د

 معلوم آن وقوع محل ولي شود، گزارش يا کشف محلي در ايران هايدادگاه درصالحيت اي رايانه جرم چنانچه -2 سؤال

 جرم وقوع محل ولي گرددمي صادر نيز کيفرخواست و دهدمي انجام را مقدماتي تحقيقات کشف محل دادسراي نباشد،

 کند؟ رسيدگي مزبور جرم به بايد محلي لحاظ به دادگاه کدام حالتي چنين در. شودمي مشخص

 جرم وقوع محل دادگاه( ب  جرم کشف محل دادگاه همان( الف

 .ندارد حکمی قانون( د    تهران دادگاه( ج

  ک.د.آ.ق 225 ماده به مستند. است صحيح ج گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 ک.د.آ.ق 225 ماده مخالف مفهوم به مستند. است صحيح ب گزينه: 1 سؤال



 

 
 

 هرگاه در تصوص حکمی که متضمن مجازات بمنی است از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی شود. -116
اجرای کند و در صورتی که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست باشد، دستور توقف الف( شعبه دیوان بدواً تقاضا را بررسی می

 دهد.حکم را می

 ب( شعبه دیوان صرفاً در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر می کند و در مورد توقف یا عدم توقف اجرا مواجه با تکلیفی نیست.

 ج( شعبه دیوان عالی با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.

 صرفاً پس از تجویز اعاده دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی کشور، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.د( 

 

 
 

  

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  655و  651صفحه  610ماده  1و سؤال  5و  1نکته مطابقت با 

 .است پذير امکان حقوقي شخص بر اتهام توجه صورت در صرفا مذکور کيفري تامين قرارهاي صدور ماده، به توجه با: 1 نکته

 قرارهاي صدور حق و کند صادر حقوقي شخص مورد در را زير کيفري تامين قرارهاي از يکي تواندمي صرفا قضايي مقام: 2 نکته

 :ندارد را 1391 مصوب ک.د.آ.ق 110 ماده در مذکور کيفري تامين

 .کندمي فراهم را جرم مجدد ارتکاب زمينه که شغلي هايفعاليت از بعضي انجام ممنوعيت قرار -1 

 شخصيت دادن دست از يا دگرگوني باعث که تبديل و ادغام انحالل، قبيل از حقوقي شخص وضعيت در ارادي تغيير منع قرار -1

 .شود آن حقوقي
 کند؟مي صادر وي براي تاميني قرار چه قضايي مقام حقوقي، شخص به اتهام توجه صورت در -1 سؤال

 1391 مصوب ک.د.آ.ق در مقرر کيفري تامين قرارهاي از يکي مورد حسب( الف

 .کندمي فراهم را جرم مجدد ارتکاب زمينه که شغلي هايفعاليت از بعضي انجام ممنوعيت قرار( ب

  حقوقي شخص وضعيت در ارادي تغيير منع قرار( ج

 3 و 1 هايگزينه در مذکور موارد از يکي( د

 ک.د.آ.ق 297 ماده به مستند. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  511و  515صفحه  518ماده  2و سؤال  1نکته مطابقت با 

 که است دادرسي اعاده تجويز بلکه شود نمي حکم اجراي توقف موجب دادرسي اعاده درخواست صرف ماده، به توجه با :3 نکته

 .گردد مي مجدد حکم صدور تا حکم اجراي توقف موجب

 است؟ صحيح گزينه کدام قطعي حکم اجراي در دادرسي اعاده تقاضاي تأثير خصوص در: 7 سؤال

 .شود مي حکم اجراي مانع دادرسي اعاده درخواست صرف( الف

 .شود نمي حکم اجراي مانع مطلقاً دادرسي اعاده درخواست صرف( ب

 .شود نمي اجرا قطعي حکم کشور کل دادستان تقاضاي صورت در فقط( ج

 .شود مي متوقف حکم اجراي باشد بنا قمع و قلع حکم در مندرج مجازات چه چنان( د
 تبصره استناد به که اين مگر شود نمي حکم اجراي توقف موجب دادرسي اعاده تقاضاي که است اين بر اصل. است صحيح د گزينه: 5 سؤال پاسخ:

 بنا قمع و قلع -3 بدني هاي مجازات -1 حيات سالب مجازات -1: باشد ذيل موارد از يکي حکم در مندرج مجازات آن اصالحي و 408 ماده



 

درتواست جبوران توان به هر علت بازداشت شمه باشم، می تحقیقات مقمماتی جریاندر کما  مورد شخصی که در  -113

 تسارت ایا  بازداشت را نمایم؟
 ب( صدور قرار موقوفی تعقیب   الف( صدور قرار بایگانی نمودن پرونده

 د( صدور قرار تعلیق تعقیب    ج( صدور قرار منع تعقیب
 

 
 

شمه است، لویکن در کورج  شخصی مرتکب یک فقره کالهبرداری در تهران و یک فقره جعل مبایعه نامه در ورامین -118

 صالحیت کما  مرجع است؟شود، رسیمگی به اتهامات متهم در دست یر می
 الف( دادسرای عمومی و انقالب کرج

 ب( دادسرای عمومی و انقالب تهران
 ج( دادسرای عمومی و انقالب ورامین

 د( جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی و انقالب ورامین

 

 
 

اد از رسیمگی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت کما  دادگاه است و جلسه رسیمگی دادگاه با حضور حماقل چه تعم -119

 یابم؟اعضای هیئت منصفه رسمیت می
 نفر 00 -جرمدادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع  الف( حسب مورد اتهام،

 نفر 1 -ب( دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم

 نفر 00 -ج( فقط دادگاه کیفری یک استان تهران
 نفر 1 -د( دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم

 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  511صفحه  522ماده  1و سؤال  1نکته مطابقت با 

 يا و تعقيب منع قرار صدور به منجر رسيدگي، که صورتي در  دادرسي و مقدماتي تحقيقات جريان در علتي هر به بازداشت: 3 نکته

  متهمان براي قانون اين 14 ماده رعايت با خسارت جبران مطالبه حق  شود برائت حکم

 آنها مورد در................  قضايي مراجع سوي از و شوندمي بازداشت علت هر به.............  جريان در که اشخاصي -1 سؤال

 .دارند را بازداشت ايام خسارت جبران مطالبه حق جديد ک.د.آ.ق 14 ماده مقررات رعايت با شودمي صادر

  تعقيب منع قرار يا برائت حکم -دادرسي( ب   تعقيب منع قرار يا برائت حکم -مقدماتي تحقيقات( الف

 ب و الف موارد( د    برائت حکم -دادرسي و مقدماتي تحقيقات( ج
 .1391 مصوب ک.د.آ.ق 155 ماده به مستند. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یار قانون 581صفحه  110ماده  5نکته مطابقت با 

 در جرم که شودمي محاکمه دادگاهي در متهم: داردمي مقرر چنين ماده اين. باشدمي 54 ماده سابق، قانون در ماده اين مشابه :2 نکته

 در جرم ترين مهم که شد خواهد رسيدگي دادگاهي در بشود مختلف جاهاي در جرم چند مرتکب کسي اگر و است شده واقع آن حوزه

 شده، دستگير حوزه آن در مرتکب که دادگاهي باشند، درجه يک در مجازات حيث از ارتکابي جرايم چنانچه و شده واقع آن حوزه

 ابتدائاً که دادگاهي نشده، دستگير متهم و باشد شده واقع مختلف قضايي هايحوزه در متهم جرايم که صورتي در و نمايدمي رسيدگي

 .دارد را مذکور جرايم کليه به رسيدگي صالحيت نموده، موضوع تعقيب به شروع



 

 
 

 رسیمگی به کما  یک از جرایم زیر، در صالحیت دادگاه انقال  اسالمی نیست؟ -121
 ب( دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری  دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و داروییالف( 

 د( قاچاق کاالهای ممنوع   ج( خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی

 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  585و  581صفحه  102ماده  5تا  5و سؤال  5و  1 ،1نکته مطابقت با 

 صورت، آن در که قانون اين 351 ماده در مقرر شرايط تحت مگر است علني سياسي، و مطبوعاتي جرايم به رسيدگي: 1 نکته

 غير شاکي، يا طرفين که گذشت قابل جرايم در مگر است علني دادگاه محاکمات: داردمي مقرر چنين 351 ماده است غيرعلني

 موارد در را محاکمه بودن غيرعلني قرار دادستان، عقيده اظهار از پس دادگاه چنين هم. کنند درخواست را محاکمه بودن علني

 عمومي امنيت مخل بودن علني -1. است حسنه اخالق خالف يا عفت منافي که جرايمي و خانوادگي امور -الف: کندمي صادر زير

 .باشد قومي يا مذهبي احساسات يا

 .است الزامي منصفه، هيئت حضور مطبوعاتي و سياسي جرايم در: 3 نکته

 1381 سال قانون نه است 1309 مطبوعات و منصفه هيئت قانون منصفه، هيئت خصوص در حاکم قانون: 4 نکته

 (01 سراسري ارشد) هستند؟ نفر چند منصفه هيأت اعضاي -2 سؤال

 نفر 14 هااستان در و تهران در( ب    نفر 11 هااستان و تهران در( الف

 نفر 14 هااستان در و نفر 11 تهران در( د   نفر 0 هااستان در و نفر 14 تهران در( ج

ئم به رسيدگي در -3 سؤال  (59 سراسري ارشد) باشد؟ داشته وجود بايد شرايط دسته کدام مطبوعاتي جرا

     بودن علني و منصفه هيأت حضور( الف

  متهم مدافع وکيل و منصفه هيأت حضور بودن، علني( ب

 دادگستري هاي دادگاه در محاکمه و منصفه هيأت حضور بودن، علني( ج

 متهم مدافع وکيل و منصفه هيأت خصوصي، شاکي حضور بودن، علني( د

ي پيدا حضور دادگاه در جرائم کدام در منصفه هيأت -4 سؤال  (57 آزاد ارشد)   کند؟م

  عام مالء در مأمور به اهانت( ب     روزنامه در افتراء( الف

 زنا( د      عمد قتل( ج

 نه)  دادگاه در سياسي و مطبوعاتي جرايم به رسيدگي در که است دادگستري غير مراجع از منصفه هيأت. است صحيح د گزينه: 1 سؤال پاسخ:

 اين با. کندمي اظهارنظر نه يا است تخفيف قابل آيا اينکه نه و يا است مجرم متهم، آيا اينکه درباره و کندمي پيدا حضور( مقدماتي تحقيقات مرحله

 هيأت اعضاي. ندارد منصفه هيأت نظر از تبعيت به الزامي رأي صدور در دادگاه و دارد دادگاه براي مشورتي جنبه صرفاً منصفه هيأت نظريه وجود

 .شوندمي انتخاب سال دو براي و هستند نفر 14 استانها ساير در و نفر 11 تهران در منصفه

 و سياسي جرايم به رسيدگي اساسي قانون 128 اصل مطابق. 1391 مصوب ک.د.آ.ق 375 ماده به مستند. است صحيح ج گزينه: 3 سؤال

 منصفه هيات تکليف تعيين قانون مطابق است توضيح به الزم. گيردمي صورت دادگستري محاکم در منصفه هيأت حضور با و است علني مطبوعاتي

 از مطبوعات منصفه هيأت به مربوط مواد و لغو 1381 مصوب مطبوعات منصفه هيأت قانون قانون، اين تصويب تاريخ از»: 1380 مصوب مطبوعات

 .«باشدمي االجرا الزم 1309 مصوب مطبوعات قانون اصالح قانون

 .است صحيح الف گزينه: 4 سؤال



 

 
 

 

 12 چ یدجد 15مصوب  یفریک یدادرس یینآ یارقانون  511و   518صفحه  101ماده  1و  2و  5و  1نکته مطابقت با 

 منظور به بار اولين براي 10/3/58 مصوب انقالب دادسراهاي و هادادگاه نامه آيين قانون 1 ماده موجب به انقالب دادگاه: 1 نکته

 نظام در بود، گرفته صورت بيگانگان نفوذ حفظ و ايجاد و پهلوي رژيم تحکيم براي انقالب پيروزي از قبل که جرايمي به رسيدگي

 تصويب واحده ماده صورت به انقالب دادگاه و دادسراها صالحيت حدود قانون 1321 سال در متعاقباً. شد بينيپيش ايران قضايي

 سوء -1 االرض في افساد يا محاربه و خارجي و داخلي امنيت عليه جرايم کليه -1: شد مي شامل را زير موارد آن صالحيت و شد

 رژيم تحکيم منظور به شکنجه و حبس و کشتار و قتل -4 قاچاق و مخدر مواد به مربوط جرايم کليه -3 سياسي مقامات به قصد

 عمومي ارزاق احتکار و فروشي گران -2 المال بيت غارت -5 مباشرت و آمريت به ايران مردم مبارزات سرکوب و پهلوي

 جمله از 1389 اصالحي مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون در مذکور روانگردان و مخدر مواد به مربوط جرايم کليه: 4 نکته

 انقالب دادگاه صالحيت در ماده، به توجه با نيز مهمات و اسلحه قاچاق چنين هم .است انقالب دادگاه صالحيت در آن، قاچاق

 .است

 44 ماده به توجه با و ماده اين ت بند موجب به ولي است نکرده کاال قاچاق به اياشاره بند اين در قانونگذار که است درست :7 نکته

 صالحيت در نيز ارز و کاال قاچاق جرم مصاديق از برخي به رسيدگي گفت بايد 3/17/91 مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون

 سازمان ارز و کاال قاچاق جرايم به رسيدگي: داردمي مقرر چنين ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 44 ماده .است انقالب دادگاه

 و دادسرا صالحيت در دولتي، خدمات از انفصال يا حبس مستلزم ارز و کاال قاچاق و ممنوع کاالهاي قاچاق اي، حرفه و يافته

 حکومتي تعزيرات سازمان صالحيت در آن به رسيدگي و محسوب تخلف ارز، و کاال قاچاق هايپرونده ساير. است انقالب دادگاه

 .است

 و پزشکي امور مقررات به مربوط قانون موضوع جرايم -1: است انقالب دادگاه صالحيت در خاص قوانين موجب به زير موارد: 5 نکته

 امور در که اشخاصي مجازات نحوه قانون موضوع جرايم -1 بعدي اصالحات با 1314 مصوب آشاميدني و خوراکي مواد و دارويي

 اقتصادي نظام در گران اخالل مجازات قانون موضوع جرايم برخي -3 1382 مصوب نمايندمي مجاز غير فعاليت بصري و سمعي
 84 اصالحي و 29 مصوب کشور


