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پیام دانشیاران حقوقی
(توصیه های قبول شدگان آزمون وکالت همراه گام به گام شما )
از آنجاییکه جزوات کالسی شما عزیزان در حال تکمیل شدن می باشد و برنامه مطالعاتی آزمون ها در مرور جلوتر از برنامهه کالسهی
است لذا توصیه می شود در کنار مطالعه قانون از کتب کمک حافظه نیز استفاده نمایید و در زمانی که جزوات شما کامل گردید تنها
تمرکز خود را برروی جزوات خود قرار دهید.

پیام سالمت
درمان درد مفصلی
درمان درد های مفصلی بسته به علت تشکیل دهنده آن متفاوت است .درمان مناسب هر درد مفصلی تنها په از تشهخی دقیه
علت بوجود آورنده آن میسر است .با این حال اقدامات مشترکی وجود دارد که میتوان آنها را برای اغلب دردهای مفصلی در مراحل
ابتدایی انجام داد .البته واضح است که در موارد شدید بودن درد و یا عدم پاسخ بهه اقهدامات اولیهه بایهد بهه پزشهک مراجعهه کهرد.
مهمترین اقدامات ذکر شده عبارتند از:
کاهش سطح فعالیت های بدنی  :با کم کردن فعالیت های شدید بدنی و ورزشی معموال شدت درد مفصل کاهش مییابد.
استفاده از گرما یا سرما  :سرد و یا گرم کردن موضع درد معموال میتواند شدت درد مفصل را کم کند.
داروی ضد التهاب :استفاده از داروهای ضد التهاب معموال میتواند شدت درد مفصل را کاهش دهد.

پیام باشگاه موفقیت
قانون رابطه مستقیم
زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست .بین طرز تفکر و احساسات درونی شما  ،و عملکرد و تجهارب بیرونهی تهان رابطهه
مستقیم وجود دارد .روابط اجتماعی  ،وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفقیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  375تلفن  6( 051-36050072:خط)
www.dadestan.com
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«حقوق مدنی»
 .1گزینه نادرست را مشخص نمایید.
 )1نسبی بودن اثر قراردادها ،یعنی عقد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
 )2انتقال گیرنده مال در خصوص حقوق عینی مال تملیک شده ،قائم مقام ناقل است.
 )3مشروط له در تعهد به نفع ثالث می تواند با وجود نفع معنوی ،خسارات معنوی ناشی از تأخیر در انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند.
 )4اگر تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد باشد ،با رد تعهد به وسیله ثالث ،مشروط له ح فسخ عقد را خواهد داشت.
 .2در خصوص بطالن شرط ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1شرط مجهول اگر به طور اجمالی نیز معلوم نباشد ،باطل است.
 )2شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل و اگر موجب جهل به دو عوض شود ،عقد را نیز باطل می سازد.
 )3شرط غیر مقدور وقتی باطل است که انجام آن خارج از توانایی مشروط علیه باشد ،خواه به طور مستقیم یا به وسیله شخ
 )4ورشکستگی متعهد از مصادی غیر مقدور بودن شرط و باعث بطالن آن می شود.

دیگر.

 .3در مورد شرط ضمن عقد گزینه صحیح را مشخص کنید.
 )1شرط به زیان ثالث باطل و بالاثر است.
 )2اگر شرط برطرف قرارداد شود و موضوع آن انجام فعلی از طرف شخ ثالث باشد ،به جهت ایجاد تعهد بر شخ
 )3ح فسخ در فقدان شرط صفت مخت به عین معین است نه کلی فی الذمه.
 )4شرط نتیجه ،ناظر به تحق نتیجه یکی از اعمال حقوقی است و شامل تحق خود عمل حقوقی نمی شود.

ثالث اعتباری ندارد.

 .4در خصوص معامالت فضولی کدام گزینه صحیح است؟
 )1پرداخت دین دیگری بدون اجازه ،در حکم معامله فضولی و غیر نافذ است.
 )2در صورتی که یک فضول چند معامله معارض با مال غیر انجام دهد ،هر کدام را مالک اجازه کرد ،معامالت بعد از آن و همچنین ساب بر آن باطل محسوب می شود.
 ) 3رضای باطنی مالک ،بدون این که مقرون به کاشف خارجی باشد ،برای نفوذ معامله به مال غیر کافی است.
 )4در معامله فضولی مشروط ،مالک با حذف شرطی که به سود اصیل شده ،عقد را اجازه می کند ،در این صورت ،معامله صحیح است و اصیل ح فسخ عقد را دارد.
 .5در کدام مورد ،پرداخت کننده بدون اذن ،حق رجوع به مدیون را دارد؟
 )1اگر پرداخت کننده دین غایب یا محجور را برای جلوگیری از ضرر او بپردازد.
 )3در صورتی که پرداخت کننده به حکم قانون یا اخالق ناگزیر از پرداخت دین دیگری شود.

 )2هرگاه پرداخت کننده که دین را می پردازد به حکم قانون قائم مقام طلبکار باشد.
 )4همه موارد

 .6در خصوص اقاله ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1در عقد عهدی (مثل تعهد به احداث جاده) اگر تمام قرارداد بعد از انجام نیمی از کار اقاله شود ،تعهد باقیمانده ساقط می شود و متعهد له برای نیمه کار انجام شده مستح اجرت
قراردادی است.
 )2اگر مورد معامله در دست خریدار ناق یا معیوب شود ،عیب و نق مانع اقاله نیست.
 )3اگر بعد از اقاله مال در دست خریدار بدون تقصیر ناق یا تلف شود ،مسئولیتی ندارد.
 )4صغیر ممیز که صالحیت تملک بالعوض (مثل صلح بالعوض) را دارد ،صالحیت اقاله آن را ندارد.
 .7گزینه صحیح را مشخص نمایید.
 )1در ضمان نقل ذمه به ذمه ،اگر بعد از ضمان ،مضمون له به مضمون عنه مدیون شود ،بین دو دین تهاتر حاصل می شود.
 )2طلب مؤجل بستانکار بنا به خواسته او با دین حال او قابل تهاتر نیست ،حتی اگر اجل به سود بستانکار باشد.
 )3اگر تعهد اصلی معل به وجود شرطی باشد ،پ از تبدیل تعهد ،تعلی از بین می رود.
 )4وصیت به ابراء ،عقد نیست و ایقاع تلقی می شود.
 .8کدام گزینه در خصوص ابراء صحیح است؟
 )1در ابراء دین باید ثابت بر ذمه باشد و وجود سبب دین کافی نیست.
 )3علم اجمالی به موضوع ابراء کافی است.

 )2شرط عوض در ابراء خالف مقتضای ابراء بوده و باعث بطالن آن می شود.
 )4در ابراء داین و مدیون باید دارای اهلیت باشند.

 .9بدهکاری چکی را بابت تأدیه دین به طلبکار صادر کرده تا به طلبکار بدهد .کدام گزینه با توجه به این امر ،صحیح است؟
 )1طلبکار را نمی توان به پذیرش چک اجبار کرد یا امتناع او را از قبول چک مبنایی برای به تصرف آن به حاکم یا قائم مقام او قرار داد.
 )2اگر چک ولو با محل را طلبکار قبول نکند ،فرض را بر تقصیر متعهد (عدم پرداخت دین) گذاشته و مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
 )3بعد از تسلیم چک می توان به استناد اصل برائت و ماده  265ق.م حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن صادر کرد.
 )4دادن چک برای پرداخت هر دینی دلیل بر تبدیل تعهد دین مدیون است.
 . 10در چه صورتی پیش فروشنده می تواند تعهدات خود را نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه آن انتقال دهد؟
 )1این امر منوط به رضایت پیش خریدار است.
 )3این امر منوط به رضایت همه پیش خریداران است.

 )2این امر منوط به حداقل  30درصد پیشرفت در انجام کار و رضایت پیش خریدار است.
 )4انتقال تعهدات از سوی پیش فروشنده تا انتهای عملیات ممنوع است.

 .11عقد بیع ماشینی به صورت شرط نتیجه در ضمن فروش آپارتمانی می آید .به این ترتیب ،کدام گزینه صحیح است؟
 )1اگر ارزش مورد شرط مجهول باشد ،شرط باطل نیست.
 )3اگر جهت شرط نامشروع باشد ،شرط باطل است.

 )2اگر اوصاف مورد شرط مجهول باشد ،شرط باطل نیست.
 )4اگر شرط معل باشد ،شرط باطل است.
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 .12گزینه نادرست را با توجه به قانون تملک آپارتمان ها مشخص نمایید.
 )1پرداخت هزینه های مشترک در صورتی که مالک حتی ملک را مورد استفاده قرار ندهد اجباری است.
 )2در صورت موافقت تمام مالکین ،هزینه های مشترک می تواند بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد ،حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه شود.
 )3در صورتی که عمر مفید ساختمان به پایان رسیده باشد و بیم خطر مالی یا جانی برود ،هر چند اقلیت مالکین مخالف باشند ،سایر مالکین می توانند با حکم دادگاه و رعایت دستورات
قانونی ،نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند.
 )4مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.
 .13کدام گزینه صحیح است؟
 ) 1اگر ملکی به شرط مساحت معین با بهای مقطوع فروخته شود و مقدار فقط جنبه وصفی داشته باشد ،در صورت تخلف ،مشروط له می تواند از ثمن معامله به میزان کسری بکاهد.
 )2از بین بردن نتیجه حاصله از شرط نتیجه ممکن نیست.
 )3تخلف از شرط نتیجه در برخی از عقود ایجاد ح فسخ نمی کند.
 )4شرط نتیجه ناظر به وقوع عقد است نه انحالل قرارداد.
 . 14اگر در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد؛ در این صورت ،کدام گزینه صحیح است؟
 )1چنین شرطی ،شرط نتیجه بوده و در صورت تخلف ،برای مشروط له ح فسخ وجود دارد.
 )2اگر مال معین متعل به غیر باشد ،در صورت تخلف ،برای مشروط له ح فسخ وجود دارد.
 )3مال معین اعم از این که متعل به مشروط علیه باشد یا غیر ،در صورت تخلف ،برای مشروط له ح فسخ ایجاد می شود.
 )4مال معین اعم از این که قبل از رهن یا بعد از رهن تلف یا معیوب شود ،مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
 .15گزینه صحیح را مشخص نمایید.
 )1اجازه یا رد معامله فضولی حقی است که بعد از فوت مورث به ورثه منتقل می شود و وراث از باب قائم مقامی مورث اجازه یا رد می کنند.
 )2نسبت به عین مالی که مورد معامله فضولی بوده است ،اجازه از روزی که معامله اجازه می شود مؤثر است و نسبت به منافع آن ،اجازه از روز عقد مؤثر خواهد بود.
 )3در صورت تنفیذ معامله فضولی توسط مالک ،اصل بر آن است که مالک قبض عوض به وسیله فضول را نیز تنفیذ کرده است.
 )4در صورتی ک ه معامله فضولی توسط مالک رد شود و خریدار نسبت به معامله فضولی عالم باشد ،ح رجوع به فضول را برای ثمن و خسارات وارده نخواهد داشت.
 .16در خصوص پرداخت دیون طبیعی ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1نفقه گذشته اقارب واجب النفقه (به جز زوجه) از مصادی ماده  266ق.م و دیون طبیعی است.
 )2دادن صدقه از مصادی ماده  266ق.م است.
 )3پرداخت ناشی از اکراه و آنچه در نتیجه اشتباه یا حیله طرف ایفاء می شود قابل استرداد است.
 )4دینی که مشمول مرور زمان شده اگر به میل پرداخت گردد ،قابل استرداد نیست؛ ولی اگر پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد ،قابل استرداد است.
 .17کدام گزینه صحیح است؟
 )1اگر طلبکار تعهد را به دیگری انتقال دهد و انتقال گیرنده بدون اذن مدیون اصلی ،دین را به طلبکار بپردازد ،بعد از پرداخت ح رجوع به مدیون اصلی را نخواهد داشت.
 )2اگر پرداخت دین مدیون توسط دیگری با اذن مدیون صورت گیرد ،پرداخت کننده ح رجوع به مدیون اصلی را دارد ،هر چند به قصد تبرع بوده باشد.
 )3شخ ثالث نمی تواند دین مدیون را در صورت خودداری طلبکار از وصول ،به حاکم یا قائم مقام او بدهد تا مدیون برئ الذمه شود.
 )4در فرضی که موضوع تأدیه از همان جن مورد تعهد و با همان وزن و پر بهاتر و مرغوب تر باشد ،طلبکار نمی تواند از گرفتن آن از روی لجبازی امتناع کند.
 .18گزینه صحیح را مشخص نمایید.
 )1تلف یکی از عوضین مانع اقاله است.
 )2تلف یکی از عوضین مانع اقاله و فسخ نیست.
 )3ابراء از سوی طلبکار اگر به انگیزه دست یافتن به پاداش صورت گیرد ،عقد خواهد بود.
 )4اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،تسلیم آن به متعهد له اگر چه کسر و نقصان داشته باشد موجب برائت متعهد می شود.
 .19کدام گزینه صحیح است؟
 )1در حقوق مدنی و تجارت ،در صورت استنکاف مضمون له از دریافت طلب ،ضامن با تسلیم موضوع دین به حاکم برئ می شود.
 )2اگردرانجام فعلی،طرفین قرارداد(متعهد و متعهد له)هردوفقط درانجام شرط به وسیله متعهد نفع داشته باشند ،انجام تعهدبه وسیله شخ
 )3ح فسخ ناشی از بطالن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
 )4شرط خالف اثر اثر عقد صحیح و نافذ است.

ثالث ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.

 .20در کدام گزینه تهاتر حاصل نمی شود؟
 )1دینی که دادگاه به مدیون مهلت عادله داده با دین حال
 )3دین ناشی از قرارداد با دین ناشی از ضمان قهری

 )2دین با وثیقه با دین بدون وثیقه
 )4دین معل با دین منجز

«آیین دادرسی مدنی»
 )21کدام گزینه صحیح است؟
 ) 1عمل ابالغ را خود مامور باید انجام دهد مگر آنکه شخ ابالغ کننده مورد وثوق وی باشد.
 )3رعایت فاصله حداقل  5روز در وقت خارج از نوبت الزامی میباشد.

 )2احراز سن واقعی گیرنده برگ ها از سوی مامور ابالغ ضروری است.
 )4هیچکدام صحیح نمی باشد یا اینکه بیش از یک گزینه صحیح میباشد.
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 .22در صورت عدم ارایه اصول اسناد عادی توسط خواهان در جلسه داد رسی................................،
)2چنانچه دادخواست مستند به ادله دیگر نباشد،ابطال می گردد
)4همه گزینه ها به نحوی غلط می باشد.

)1دادخواست ابطال می گردد
)3چنانچه دادخواست مستند به ادله دیگر نباشد ،دعوا رد می گردد
 .23صدور قرار عدم اهلیت به علت حجرخوانده ........

 )2در حالی امکان دارد که در هنگام تقدیم دادخواست خوانده محجور باشد.
 )4در هر حال امکان پذیر است.

 )1در هر حال منتفی است.
 )3در حالی امکان دارد که نصب قیم نشده باشد.
 .24مالک تشخیص اعتبار امر قضاوت شده عبارتند از ......
 )1وحدت موضوع – وحدت سبب – وحدت اصحاب دعوا
 )3وحدت موضوع در سبب واحد – اشتراک اصحاب دعوا – وحدت مرجع صدور رای قطعی

 )2وحدت موضوع – وحدت دلیل – اشتراک اصحاب دعوا
 )4هر کدام از گزینه ها به نحوی غلط است.

 . 25صدور قطعی کدام یک از قرارهای به اسباب ذیل از سوی دادگاه موجب می شود که امکان طرح مجدد دعوا نیز منتفی شود؟
 )2قرار رد دعوا به سبب عدم قابلیت استماع
 )4گزینه 1و 3

 )1قرار رد دعوا به سبب بی نفعی خواهان
 )3قرار رد دعوا به سبب ایراد امر قضاوت شده
.26مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده ........

 )2دستور تعیین وقت رسیدگی صادر مینماید.
 )4بیش از یک گزینه صحیح میباشد.

 )1آن را فور ًا در اختیار دادگاه قرار میدهد.
 )3اقدام به ثبت پرونده مینماید.
.27ابالغ اوراق قضایی به کارکنان شرکتهای خصوصی.............

)2در محل شرکت لیکن به شخ
)4گزینه  2یا 3

)1توسط کارگزینی قسمت مربوطه یا مدیر عامل صورت می گیرد.
)3در محل سکونت و به شخ مخاطب صورت می گیرد.

مخاطب ابالغ می گردد.

.28با فرض آنکه مخاطب از اخذ اوراق قضایی خودداری نماید (................مطابق با نص قانونی)
)1خودداری وی در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می گردد.
)2موضوع در نسخه دوم قید و نسخه دوم اعاده می گردد.
)3موضوع در نسخه اخطاریه قید  ،نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می نمایدو برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد
) 4موضوع در نسخه اول قید  ،نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می نماید و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد
.29در مواردی که کارگزینی شرکت یا رییس کارمند مسئول ابالغ است(......................بر طبق نص قانونی)
)1الزاما می بایست اوراق توسط اشخاص فوق الذکر به مدت یک هفته اعاده شود
)3الزاما می بایست اوراق توسط اشخاص فوق الذکر به مدت یک هفته ابالغ شود

)2الزاما می بایست اوراق توسط اشخاص فوق الذکر به مدت دو روز ابالغ شود
)4هیچکدام

. 30با فرض آنکه مخاطب در محل حضور نداشته باشد لیکن همسایه ایشان در منزل مخاطب باشد و تقاضای ابالغ اوراق را داشته باشد...................
) 1چنانچه سن و وضعیت ظاهری ایشان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد  ،اوراق ابالغ می گردد.
)2با احراز هویت و وضعیت سن و وضعیت ظاهری ،اوراق ابالغ می گردد.
) 3مامور ابالغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید ،نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد
)4هیچکدام
.31با فرض آنکه پسر عموی ابی مخاطب در منزل سکون ت وی حضور داشته باشد لیکن خوانده حضور نداشته باشد اوراق قضایی............................
)1با احراز رابطه خویشاوندی و به شرط آنکه سن و وضعیت ظاهری ایشان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد  ،اوراق ابالغ می شود
)2مامور ابالغ را بطه خویشاوندی را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد .
)3به شرط آنکه سن و وضعیت ظاهری ا یشان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد  ،اوراق ابالغ می شود
)4هر کدام به نحوی غلط می باشد.
.32در فرض آنکه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نباشد........
)2خوانده از طری نشر آگهی دعوت می گردد
)4هر کدام از گزینه ها به نحوی غلط می باشد.

)1اوراق به همان محل الصاق می گردد
)3اوراق ظرف دو روز عودت می گردد.

.33درصورتی که خواهان نتو اند نشانی خوانده را معین نماید(...........گزینه صحیح از لحاظ مفهومی انتخاب شود)
) 1بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد
)2دادگاه راسا مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید
)3مفاددادخواست سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد
)4هر کدام از گزینه ها به نحوی غلط می باشد.
. 34در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنهاغیرمحصور است کدام گزینه صحیح می باشد؟
)1عالوه بر ابالغ به اشخاص معارض،مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می گردد)2 .صرفا دادخواست به اشخاص معارض ابالغ می گردد.
)4همه گزینه ها بنحوی غلط می باشد.
)3دادخواست میبایست عالوه بر ابالغ به اشخاص معارض،در محل نیز الصاق گردد.
. 35در دعاوی راجع به ادارات دولتی ابالغ به..................................صورت می گیرد(بر طبق نص قانونی)
)1رئی

اداره یا قائم مقام

)2رئی

دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام
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دفتر مرجع مخاطب

. 36در دعاوی راجع به شرکت های خصوصی اوراق به....................ابالغ میگردد(صحیح ترین گزینه انتخاب شود)
)2مدیر یاقائم مقام او و در صورت عدم امکان به دارنده ح امضاء
)4هیچ کدام از گزینه ها صحیح نمی باشد.

)1مدیر یاقائم مقام او یا دارنده ح امضاء
)3مدیر اداره یا قائم مقام یا رئی دفتر

. 37اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد و در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد ابالغ توسط..........ابالغ می گردد.
)1مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسالمی محل یا با پست سفارشی دوقبضه.
)2مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسالمی محل و در صورت عدم امکان با پست سفارشی دوقبضه.
)3مامورین انتظامی و در صورت عدم امکان بخشداری یا شورای اسالمی محل .
)4از هر طری که امکان داشته باشد.
.38کدام گزینه صحیح می باشد؟
)1اعالم مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (  ) 1004قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد .
)2اصل بر آگاهی مخاطب از ابالغ قانونی است مگر خالف آن توسط مخاطب اثبات شود. .
)3گزینه 1و2
)4هیچکدام
.39کدام گزینه صحیح می باشد؟
)1ایرادات و اعتراضات باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید
)3گزینه 1و2

) 2دادگاه با طرح ایرادات با ورود در ماهیت دعوا  ،نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید .
)4هیچکدام

.40در صورت وجود اسباب رد دارس..........................
)1بشرط طرح ایراد از سوی یکی از اصحاب دعوا ،دادرس پ از صدورقرار امتناع ازرسیدگی با ذکر جهت  ،رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید
) 2دادرس پ از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت  ،رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید
)3دادرس پ از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت  ،رسیدگی نسبت به مورد را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
)4هر کدام از گزینه ها به نحوی غلط می باشد.
«حقوق تجارت»
 . 41برابر ل  .ا ق .ت انچه موجب تجاری تلقی شدن شرکت های سهامی می شود ........است ؟
 )1موضوع شرکت

 )2نوع فعالیت شرکت

)3شکل شرکت

 )4تجاربودن مدیران شرکت

 . 42شرکت سهامی ،شرکتی است که .....؟
 )1موسسین انها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطری فروش سهام به مردم تامین میکنند
 )2موسسین انها تمام سرمایه شرکت را ازطری فروش سهام(اورده نقدی ) به مردم تامین میکنند
 )3تمام سرمایه ان در موقع تاسی توسط موسسین تامین میگرددو پ از یک سال سهام برای پذیره نویسی عرضه میشود .
 ) 4با حداقل سرمایه پنجاه میلیون ریال که پنجاه درصد ان توسط موسسین و پنجاه درصد توسط مردم تامین میشود.
 . 43الف به عنوان یکی از موسسین شرکت سهامی ،جهت تامین سرمایه موضوع تعهد خویش،آورده غیرنقد را اعالم میدارد .دراینصورت می بایست ..؟
 ) 1عین ان را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نماید
)2مدارک مالکیت ان رامستقیما به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد .
 ) 3موسسین نمیتوانند اورده غیر نقد داشته باشند و صرفا تعهد خویش را باید نقدی بپردازند
 ) 4عین یا مدارک مالکیت ان را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایدو گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم به مرجع ثبت شرکت ها
تسلیم نماید .
 . 44پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است موسسین .........به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی میکنند .
 ) 1حداکثر تا دوماه

)2حداقل تا سه ماه

 )3ظرف شش ماه

 )4حداکثرتا یک ماه

 . 45استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس در چه صورتی امکان پذیر است ؟
 ) 1درصورت تصویب مجمع عمومی موس
 )2ممکن نیست مگر پ از تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها
 )3درصورتی که تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه مقرر،شرکت به ثبت نرسد
 )4درصورتی که پذیره نویسان در هنگام پذیره نویسی و در بانک مربوطه اجازه استفاده از وجوه را قبل از ثبت شرکت ،به مجمع عمومی موس

داده باشند .

. 46در خصوص مدارک و ضمایم الزم جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص کدام گزینه زیر صحیح نمی باشد ؟
 )1اساسنامه شرکت باید به امضای کلیه سهامداران برسد
 )2انتخاب اولین مدیران و بازرسان باید در صورت جلسه ای قید و به امضاکلیه سهامداران برسد
 )3اگر تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت آ ورده غیرنقد باشد باید تمام ان تادیه گردیده و در صورت تقویم ان باید به تفکیک در اظهارنامه منعک
 )4اظهارنامه باید مشعر به تعهد کلیه سهام و گواهی بانک حاکی از پرداخت نقدی چهل و پنج درصد کل سهام باشد.

شده باشد .
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 . 47در اوصاف سهام شرکت های سهامی کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟
 )2سهام شرکت مال منقول است
 )4همه موارد

 )1سهام شرکت های سهامی از مصادی اوراق بهادار است
 )3سهام شرکت سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست

 .48در ماده  28ل  .ا  .ق  .ت امده است :تاوقتی که شرکت به ثبت نرسیده است صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است  .حال اگر در چنین وضعیتی
ورقه سهم صادر گردد چه کسی مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود ؟
 )2امضاء کنندگان

 ) 1موسسین متضامنا

 )4چنین ورقه سهمی اعتبار ندارد لذا کسی مسئول جبران خسارت نمی باشد .

 )3موسسین و پذیره نوی

 . 49الف به عنوان پذیره نویس تعهد ابتیاع سهمی را می نمایدو چهل درصد ان را پرداخت میکند ولی قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم ان را به ب انتقال میدهد .
اکنون مشخص کنیدچه کسی مسئول پرداخت الباقی مبلغ اسمی سهام است؟
)1ب

 )2الف

 )4الف در برابر شرکت و ب در برابر الف مسئول پرداخت است

 )3الف و ب متضمنا در برابرشرکت

 . 50اگر مبلغ اسمی سهام بعد از مطالبه شرکت و تشریفات مقرر و گذشتن مواعد پرداخت نشود و شرکت اقدام به فروش سهم نماید لیکن قبل از فروش دارنده سهم
مراجعه نماید چه حقوقی خواهد داشت ؟
 )1اگر اصل بدهی خودرا بپردازدفقط ح حضور درمجمع عمومی را خواهد داشت  )2اگربدهی خودرا بابت اصلوخسارت و هزینه بپردازدح حضورورای درمجمع عمومی راخواهدداشت
 )4اگر اصل بدهی خودرابپردازد ح مطالبه حقوق مالی که مشمول مرورزمان نشده است را دارد .
 )3صرفا میتواند حقوق مالی خود را مطالبه کند
 . 51انتقال سهام با نام باید در  .....به ثبت برسد و  .....باید انتقال را در دفتر مزبور امضاکنند؟
 )2دفتر ثبت شرکت  .انتقال دهنده و وکیل او
 )4دفتر ثبت اداره ثبت شرکت ها  .شخ انتقال دهنده

 )1دفتر ثبت سهام شرکت  .شخ انتقال دهنده
 )3دفتر ثبت سهام شرکت  .انتقال دهنده یا وکیل یانماینده قانونی او

. 52در مقایسه بین ارزش اسمی سهام ممتازه با ارزش اسمی سایر انواع سهام کدام گزینه صحیح است؟
 ) 1ارزش اسمی سهام ممتازه با ارزش اسمی سایر انواع سهام یکسان است
 )3ارزش اسمی سهام ممتازه ازارزش اسمی سایر انواع سهام کمتر است

 )2ارزش اسمی سهام ممتازه ازارزش اسمی سایر انواع سهام بیشتر است
 )4ارزش اسمی سهام ممتازه ازارزش اسمی سایر انواع سهام فقط به میزان بیست درصد بیشتر است

 . 53در چه صورتی شرکت های سهامی میتوانند سهام بی نام را به بانام و سهام بانام را به بی نام تبدیل کنند؟
 )2براساس تصویب مجمع عمومی باحضور نصف به عالوه یک
 )4درصورت پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت سهامداران

 )1طب مقررات اساسنامه
 )3در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هئیت مدیره

 . 54اگربرخی از دارندگان سهام بی نام پس از نشراگهی و اعالم مبنی بر تبدیل سهام به بانام مراجعه ننمایند وقسمتی از سهام ازطریق حراج به فروش برسد وبرای
فروش الباق ی حراج تجدید شودلیکن در این زمان دارندگان سهام بی نام که باطل شده است به شرکت مراجعه کنند تکلیف چیست ؟
 ) 1به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار دارند از خال حاصل از فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت سهم بی نام که در دست دارند وجه نقد یا سهام بانام دریافت کنند.
 ) ) 2مکلفند از خال حاصل از فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت مساوی با دارندگان سهام بی نام دیگر ،وجه نقد دریافت کنند .
 ) 3بطور مساوی و بدون لحاظ کردن تاریخ مراجعه ح دریافت وجه نقد به میزان مبلغ اسمی سهام را دارند .
) 4به ترتیب مراجعه اختیار دارند به نسبت سهام وجه نقد دریافت کنند یا ازتقدم در خرید اوراق قرضه داشته باشند.
 .55اگرشرکت سهامی بخواهد اوراق قرضه قابل تعویضباسهام صادرکندمیبایست مقارن با اجازه انتشار ،افزایش سرمایه را تصویب کند.این افزایش چگونه بایدباشد؟
 ) 1قبل از صدور اوراق قرضه باید توسط سایر سهامداران پذیره نویسی شده باشد
 )2قبل از صدور اوراق قرضه باید توسط یک یا چندبانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد
 )3همزمان با صدور اوراق قرضه باید توسط سایر سهامداران پذیره نویسی شود
 )4قبل از صدور اورا ق قرضه باید توسط بانکی که سرمایه اولیه شرکت توسط ان جهت پذیره نویسی عرضه شده بود پذیره نویسی گردد.
 .56درتفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت میتوان گفت ....؟
 ) 1وجه اوراق قرضه به شرکت منتشر کننده تملیک میشود لیکن در اوراق مشارکت دارنده با منتشرکننده شریک می شود
 )2اوراق مشارکت دارای سود معلوم و مقطوع نیست لیکن اوراق قرضه دارای سود و بهره مقطوع و معین است
 ) 3بازپرداخت اصل و سود در اوراق مشارکت الزاما باید تضمین شود لیکن در اوراق قرضه از اختیارات ناشر است .
 )4همه موارد
 .57گواهینامه موقت سهم معرف تعداد و نوع و مبلغ هر سهم است که ظرف  ....از پرداخت تمامی مبلغ اسمی باید مسترد و ابطال گردد و ورقه سهم صادر شود .
 ) 1یک ماه

 )3یک سال

 )2شش ماه

 )4دوماه

 . 58شرکت ایرانی ....؟
 )1شرکتی است که در ایران به ثبت رسیده باشد
 )3شرکتی است که در ایران تشکیل و مرکز اصلی ان ایران است

 )2شرکتی است که در ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد .
 )4شرکتی است که در ایران به ثبت رسیده باشد و اقامتگاه تمامی شعب ان در ایران باشد

 . 59شرکت سهامی در کدام یک از موارد زیر باید طریقه شور و اخذ رای و اکثریت الزم برای معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی را درج نماید ؟
 ) 1اظهارنامه ثبت شرکت

 )2طرح اساسنامه

 )3طرح اعالمیه پذیره نویسی

 )4هیچکدام

 .60اساسنامه شرکت سهامی باید به تصویب کدام یک از تشکل های ان برسد؟
 )1مجمع عمومی موس

 )2مجمع عمومی فوق العاده

 )3هئیت مدیره

 )4مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره
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«اصول فقه»
 .61کدام گزینه قضیه شرطیه سالبه به انتفاء موضوع است؟
«)1در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ،زن مستح مهر المثل است 1099( ».ق.م)
«)2هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد 1078( ».ق.م)
 «)3هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ،به درخواست طرف ،باید آن سند ابراز شود 209( ».آ.د.م)
«)4اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ خواهد داشت 418( ».ق.م)
 .62در کدام گزینه مفهوم وصف وجود دارد؟
)1برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
) 3مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره بدهد ،مگر اینکه در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشد.

)2در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
)4اجاره مال مشاع جایز است.

 « .63فحوای خطاب » :......
)1یعنی مفهوم جمله از جهت نفی و اثبات یکسان با منطوق باشد.
)3همان دلیل خطاب است.

)2یعنی حکم بیان شده در منطوق با حکمی که به عنوان مفهوم فهمیده می شود ،هم سنخ نباشد.
)4منطوق غیر صریح است که به آن تنبیه یا ایماء هم گفته شده است.

 .64کدام گزینه نادرست است؟
)1جمالت انشائی می توانند مفهوم داشته باشند.
)3در مفهوم مواف  ،علت حکم در منطوق اقوی از مفهوم است.

)2داللت های سیاقی منطوق غیر صریح نامیده می شوند.
)4به نظر مشهور مفهوم غایت حجت است.

 .65داللت جمله شرطیه بر وجود ارتباط و مالزمه بین شرط و جزا به چه طریقی قابل اثبات است؟
)1اطالق

)2تبادر و وضع واضع

)4گزینه  1و 2

)3در مقام بیان بودن

 .66از ماده  691ق.م که می گوید « :ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است ».هم بطالن ضمان استفاده می شود و هم علتِ آن .این استنباط به ترتیب مصداق
کدام گزینه است؟
)1منطوق .داللت سیاقی

)2داللت سیاقی .منطوق

)4داللت تنبیه .داللت اقتضاء

)3داللت اقتضاء .داللت تنبیه

 .67داللت اقتضاء داللتی است . .....
)2داللت تضمنی است که مقصود متکلم است.
)4داللت التزامی است که مقصود متکلم است.

)1داللت التزامی است که مقصود متکلم نیست.
)3داللت سیاقی است که مقصود متکلم نیست.

 .68در ماده  940ق.م مقرر شده است که «:زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند ،از یکدیگر ارث می برند ».از این ماده استفاده می شود که در
نکاح منقطع ارث راه ندارد .این استنباط مصداق کدام گزینه است؟
)1مفهوم حصر

)2مفهوم اولویت

)3مفهوم وصف

)4مفهوم شرط

 .69مطابق ماده  871ق.م « :هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند ،مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است ،معامالت مزبوره نافذ نیست و دُیّان می توانند
آن را بر هم زنند ».از ظاهر ماده استنباط می شود که عدم نفوذ ،مشروط به عدم پرداخت دین است بنابراین پس از پرداخت دین ،دیّان نفعی در اقامه دعوای بطالنِ
معامالت وراث ندارند و پرداخت دین ،معامله را نافذ می سازد .این استنباط منطبق بر استناد به کدام گزینه است؟
)1منطوق صریح ماده  871ق.م

)2داللت اشاره ماده  871ق.م

)3مفهوم غایت ماده  871ق.م

)4مفهوم شرط ماده  871ق.م

 .70ماده  1114قانون مدنی مقرر داشته است که « :زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند ».اگر از این ماده استنباط شود که :مرد الزم نیست در
منزلی که زن تعیین کرده است سکونت داشته باشد .این استنباط مبتنی بر کدام داللت است؟
)1داللت منطوقی

)2مفهوم لقب

)3مفهوم حصر

)4مفهوم وصف

 .71در تبصره ماده  1210قانون مدنیآمده است که:سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودردختر نه سال تمام قمری است » .حکم غایت در مورد این ماده چیست؟
)1غایت داخل در مغیی است زیرا قرینه وجود دارد.
)3اصوال غایت را باید خارج از مغیی دانست.

)2غایت داخل در مغیی نیست زیرا قرینه ای وجود ندارد.
)4جمله در مورد اینکه غایت داخل مغیی است یا خیر ساکت است.

 .72در ماده  306قانون آیین دادرسی مدنی آمده است « :مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور
اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابالغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ،ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است ...جهات
زیر عذر موجه محسوب می گردد .1 :مرضی که مانع از حرکت است  .»...اگر شخصی که به صورت غیابی محکوم شده و در مهلت قانونی واخواهی نکرده ،عذر خود را
مرضی بداند که مانع حرکت است و دادگاه در این امر شک داشته باشد که آیا مرض او در حدی بوده است که مانع از حرکت شود یا خیر ،کدام گزینه صحیح است؟
) 1شبهه مصداقیه است و موجب اجمال عام شده و حکم لزوم واخواهی در مهلت قانونی شامل چنین شخصی نمی شود.
)2شبهه مفهومی است و اجمال مخص به عام سرایت نمی کند و حکم لزوم واخواهی در مهلت قانونی شامل چنین شخصی می شود.
) 3شبهه مصداقی است و موجب اجمال عام شود و حکم لزوم واخواهی در مهلت قانونی شامل چنین شخصی می شود.
) 4شبهه مفهومی اقل و اکثر است و موجب اجمال عام شده و حکم لزوم واخواهی در مهلت قانونی شامل چنین شخصی نمی باشد.
 .73شرط لزوم اِعمال تخصیص چیست؟
 )1مقدم کردن خاص بر عام

 )2حمل کردن خاص بر عام

 )3وجود تنافی بین عام و خاص

 )4گزینه سه و یک

 .74در کدام گزینه عام وجود ندارد؟
 )2ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.
 )1به کار گماردن افراد کمتر از  15سال تمام ممنوع است.
 )3کارگری که سنش بین  15تا  18سال تمام باشد ،کارگر نوجوان نامیده می شود )4 .مقام والیت فقیه در صورت مصلحت می تواننددرهریک ازتشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.
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 .75طبق عموم روایتِ « المؤمنون عند شروطهم » ،هر شخص با ایمان باید به کلیه شروطی که می گذارد عمل کند .از عموم این روایت ،شرط صفت و شرط نتیجه
تخصیص خورده اند .این تخصیص مصداق کدام گزینه است؟
)1تخصی

با مخص

صفت

)2تخصی

با مخص

عقلی

)3تخصی

با مخص

)4تخصی

لفظی منفصل

با مخص

شرط

 « .76در رأی دیوان عالی کشور آمده است که « اگر تجدید نظر خواه طبق تصدیق دفتر زندان ،در موقع ابالغ حکم ،ممنوع المالقات بوده و نمی توانسته با تعیین وکیل
هم دادخواست تجدید نظر خواهی را ظرف مدت مقرر مستقیما به مرجع رسیدگی قانونی تسلیم دارد ،می تواند دادخواست خود را در مهلت مقرر به دفتر زندان
بدهد» .در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی به نحو عام مقرر داشته است که دادخواست تجدید نظر باید مستقیما به مرجع رسیدگی قانونی تسلیم شود ».دیوان
عالی کشور با استناد به کدام نوع مخصِص ،حکم عام قانون آیین دادرسی را تخصیص زده است؟
 )1مخص

لُبّی

 )2مخص

لفظی متصل شرط

 )3مخص

لفظی متصل غایت

 )4مخص

لفظی منفصل

 . 77اگر پس از رسیدن وقت عمل به حکم عام ،دلیل خاص وارد شده باشد ،کدام گزینه صحیح است؟
)1به هیچ کدام از دو دلیل نباید عمل کرد.
)3خاص مؤخر ،از زمان تصویب اجرا می شود و به گذشته سرایت نمی کند.

)2در نظام حقوقی ایران؛ رابطه آنها تخصی است.
)4خاص مؤخر ،تنها نسبت به آن مقداری که با عام در تعارض است؛ مخ ِ
ص

عام می شود.

 .78ماده  567ق.م :مقرر می دارد «:اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند ،هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جُعل می گردد ».عبارتِ « هر یک
به نسبتِ  »...مصداق چه عامی است؟
)1بدلی

)2مجموعی

)4احوالی

)3افرادی

 .79تردید در اینکه «کارگزاران بورس» حق العمل کار هستند یا خیر ،مصداق چه شبهه ای است؟
)1مفهومی دوران بین اقل و اکثر )2مفهومی دوران بین متباینان

)4حکمی

)3مصداقی

 . 80اگر چند عام به دنبال یکدیگر بیایند و پس از آنها مخصصی ذکر شود که قابلیت رجوع به همه عام ها را داشته باشد ولی قرینه نباشد که به کدام عام مربوط است
حکم چیست؟
 )1مخص تنها عا م آخر را تخصی می زند و عموم سایر عام ها قابل استناد است )2 .مخص
 )4مخص
 )3چنین مخصصی قابلیت تخصی هیچ عامی را ندارد.

به همه عام ها بر می گردد و عموم همه آنها تخصی می خورد.
تنها آخرین عام را تخصی می زند و سایر عام ها مجمل می شوند.

«حقوق جزای عمومی واختصاصی»

 .81در مورد" قاعده دراء " گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
)1این قاعده در مورد تمام جرایم اعمال می شود حتی قصاص و دیه.
)2این قاعده با توجه به حدیث «تدرئوا الحدود بالشبهات» تنها در مورد حدود اجرا می شود.
)3این قاعده در مورد تمام جرایم اعمال می شود جز قصاص و دیه زیرا در این جرایم به جای اعمال قاعده دراء از لوث و قسامه استفاده می شود.
)4همه گزینه ها به نوعی نادرست می باشند.
 .82در مورد"توبه" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
 )1توبه محارب قبل از تسلط بر او موجب سقوط حد است نه قبل از دستگیری.
)2مجازات جرم زنای به عنف با توبه ساقط نمی شود.
 )3مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تعدد جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود ،جاری نمی گردد.
 )4همه گزینه ها به نوعی نادرست می باشد.
 .83در مورد "مرور زمان "گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
 )1در مورد صدور قرار اناطه ،مرور زمان تعقیب از تاریخ صدور قرار اناطه ای است که رسیدگی کیفری منوط به اظهار نظر در مورد آن است.
 )2در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم ،شکایت نکند ،ح شکایت کیفری او ساقط می شود.
 )3مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات قانون مجازات اسالمی است.
 )4همه گزینه ها به نوعی غلط می باشد.
 .84در مورد" گذشت شاکی" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
)1گذشت شاکی در مورد تمام حدود همان است که در کتاب دوم«حدود» این قانون ذکر شده است.
 )2در جرائم تعزیری قابل گذشت ،گذشت شاکی و نه مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
 )3گذشت شاکی تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات حدود ندارد.
 )4همه گزینه ها به نوعی نادرست می باشند.
 .85در مورد" جرایم اطفال و نوجوانان" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
)1مطاب قانون مجازات جدید اطفال و نوجوانان زیر 18سال به هیچ وجه اعدام نمی شوند.
 )2محکومیتهای کیفری اطفال فاقد آثار کیفری است برعک محکومیتهای کیفری نوجوانان که آثار کیفری دارد.
)3دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف ،مجازاتها را به اقدام دیگری تبدیل نماید و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل دهد.
 )4همه گزینه ها به نوعی نادرست می باشند.
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 .86در مورد" مجازاتهای جایگزین حبس" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
 )1تعیین و اعمال مجازات جایگزین حب مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده  64قانون مجازات اسالمی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد.
 )2دادگاه می تواند به دو نوع از مجازاتهای جایگزین حب حکم دهد.
 )3مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزم االجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی شود.
 )4همه گزینه ها به نوعی صحیح می باشد.
 .87در مورد" نظام نیمه آزادی" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
)1در مورد جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت اعمال می شود.
 )2محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی نیست.
)3مرجع صادر کننده آن دادگاه صادر کننده حکم می باشد.
 )4همه گزینه ها به نوعی نادرست می باشند.
 .88در مورد" آزادی مشروط" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
) 1محکوم تنها در بار اول محکومیت به حب

می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

 )2اگر محکوم قراری برای پرداخت ضرر و زیان ترتیب دهد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند بلکه باید تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد
موافقت مدعی خصوصی را بپردازد.
 )3قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحق شرایط آزادی مشروط بررسی کند.
 )4همه گزینه ها به نوعی غلط می باشد.
 .89در مورد" آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی" گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
 )1خانواده و بستگان محکومعلیه می توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند.
 )2محکومانی که فاقد برخی از شرایط مندرج در این آییننامه باشند نمی توانند تقاضای عفو کنند.
)3مطاب این آیین نامه سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومان است.
 )4همه گزینه ها به نوعی صحیح می باشد.
 .90در مورد" آزادی مشروط " گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
) 1اعطای آزادی مشروط در حب بدل از جزای نقدی واجد وجاهت قانونی است.
) 2در صورتی که مجازات اعدام با عفو به حب تبدیل گرددمتهم نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
)3تصمیم دادگاه برای آزادی مشروط در قالب حکم است و قابل اعتراض می باشد.
 )4همه گزینه ها به نوعی نادرست می باشند.
.91پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت"الف"به یک سال حبس شاکی فوت می کندودر این صورت. .........
)1در صورت گذشت منجز تمامی وراث قانونی وی اجرای مجازات موقوف می شود.
)2ح گذشت به وراث قانونی جرم منتقل نمی شود.
) 3اگر جرم قابل گذشت باشد در صورت گذشت تمامی وراث،اجرای مجازات موقوف می شود.
) 4اگر گذشت منجز باشد و مشروط و معل نباشد ،تفاوت میان جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت وجود ندارد.
 .92کدام گزینه از حیث حکم صحت متفاوت است؟
 )1عفو عمومی همه آثار محکومیت را زائل می کند.
 )3عفو عمومی فقط در جرایم قابل تعزیر اعطا می شود.

 )2در عفو خصوصی آثار محکومیت کیفری بعد از گذشت مدت های مذکور در ماده  25زائل می شود.
 )4در عفو اعم از عمومی و خصوصی آثار محکومیت کیفری همزمان با عفو زائل می گردد.

".93آروین" به  8سال حبس تعزیری درجه ی چهار محکوم می شود .در این صورت................
)1وی پ از تحمل سه سال حب می تواند از آزادی مشروط بهره مند شود)2.وی پ از تحمل دو سال می تواند از آزادی مشروط بهره مند شود.
)3در حب تعزیری درجهی چهار امکان استفاده از آزادی مشروط وجودندارد)4.حتی اگرقبالً ازآزادی مشروط استفادهکردهباشد،بازهم امکان استفادهی مجددوجود دارد.
".94کیان" در سن  14سالگی(قمری)مرتکب جرم موجب قصاص می شود و این در حالی است که وی نابالغ می باشد .در این صورت..........
)1دادگاه می تواند وی را به اقدام تامینی و تربیتی محکوم نماید.
)3محکومیت کیفری وی واجد آثار کیفری نمی باشد.

.

)2وی فاقد مسئولیت کیفری است.
)4هرسه مورد

.95در کدام جرم امکان پذیرش توبه وجود دارد؟
)1قذف

)2زنای به عنف

 )3ایراد جنایت متالحمه

 )4تعزیر منصوص شرعی

.96در جرایم موجب حد یا قصاص چه زمانی افراد بالغ کمتر از  18سال به حد یا قصاص محکوم نمی شوند؟
)1ماهیت جرم ارتکابی را درک کنند.
)3در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود نداشته باشد.

)2حرمت جرم ارتکابی را درک نکنند.
)4جرم آنها غیرعمدی نباشد.
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.97کدام مورد می تواند از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس باشد؟
می باشد.

) 1تعدد جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی یکی از آنها بیش از شش ماه حب
)3استفاده از تخفیف

)2ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
)4گزینه 2و3

.98در جرایم تعزیری درجه یک و هشت به ترتیب مرور زمان اجرای حکم .............و  ..............می باشد.
 20)3سال –  5سال
 15)2سال –  3سال
 20)1سال –  3سال

 15)4سال –  5سال

.99کدام جرم مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود؟
 )3تصرف غیر قانونی در اموال دولتی
)1معاونت در افساد فی االرض بصورت گسترده  )2تبلیغ علیه نظام

)4همه موارد

 .100آزادی مشروط :
 )2در صورت وجود شرایط آن اجباری است.
 )4در مورد مجازات حب حدی نیز ممکن است.

 )1در مورد حب های تعزیری درجه  1تا  8ممکن است.
)3در قالب قرار است.
«آیین دادرسی کیفری»

 .101در مورد ابالغ اوراق قضایی کدام گزینه نادرست است؟
 )1استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی برای ابالغ اوراق قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است.
 )2وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابالغ ،ابالغ محسوب و رویت اوراق قضایی در سامانه مذکور نیز ابالغ واقعی محسوب می شود.
 )3در صورتی که ارسال پیوست های ابالغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد  ،صرفاً ابالغ پیوست های احضارنامه ،بصورت غیرالکترونیکی انجام می شود.
 ) 4خودداری از مراجعه به سامانه ابالغ ،به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی است.
 .102در مورد اعتبار نظریه کارشناسی کدام گزینه از حیث صحت و سقم با بقیه متفاوت است؟
 )1هرگاه نظریه کارشناسان به نظر بازپرس ،محل تردید باشد ،در صورت تعدد کارشناسان ،نظر اکثریت آنان مالک عمل است .
 )2در صورت نق نظریه کارشناسی ،بازپرس موارد الزم را در صورتمجل درج و به کارشناس اعالم و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید.
)3هرگاه پ ازأخذ توضیحات ،بازپرس نظریه کارشناسی را ناق تشخی دهد،قرارتکمیل آن راصادرو اجرای قراررابه همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند.
 )4درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاع واحوال محق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ،بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به
کارشناس دیگر ارجاع میدهد.
 .103در مورد مقررات مربوط به وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1متهم به قتل عمدی در دادسرامی تواند سه وکیل داشته باشد.
 )2عدم ذکر ح همراه داشتن وکیل در احضاریه متهم به ترتیب موجب بیاعتباری ابالغ آن میشود.
 )3وکالی دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند ،مگر اینکه در صورت تصریح در تعهدات بینالمللی.
 )4در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده  302باشد ،وکالی طرفین دعوی باید مورد تائید رئی

قوه قضائیه باشد

 .104در کدام مورد حضور شخص بازپرس جهت مباشرت در انجام تحقیقات ،به حکم مقنن الزامی نیست؟
 )2هنگام بازرسی منزل استانداران ،فرمانداران و بخشداران
 )1در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات باشد.
 )4جهت سرپرستی و نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم
 )2هنگام تفتیش اقامتگاه متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی
 .105در مورد تشریفات ناظر بر احضار متهمان ،کدام گزینه درست نیست؟
 )1بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام ،کسی را بهعنوان متهم احضار کند.
 )2در صورت عدم ذکر علت احضار ،متهم میتواند برای اطالع از آن به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
 )3هرگاه شخ احضار شده بیسواد باشد ،مأمور ابالغ ،مفاد احضاریه را در حضور دو شاهد به وی تفهیم و ابالغ میکند.
 )4فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
 .106کدام گزینه از جهات عذر موجه می باشد؟
 )1بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله  )2نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه  )3بیماری متهم و بیماری سخت والدین ،همسر یا اوالد وی  )4هیچکدام
 .107در مورد تشریفات ناظر بر جلب متهمان ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1درصورتی عدم ابالغ واقعی احضاریه و نظر بازپرس بر احتمال عدم اطالع متهم از احضاریه ،وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید.
 )2استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی ،برای جلب متهم با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است.
 )3زمان جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در فاصله طلوع تا غروب آفتاب باشد.
 )4جلب ابتدایی متهم در موراد مقرر قانونی ،بالمانع است.
 . 108کدام گزینه از موارد جلب بدون احضار توسط بازپرس نمی باشد؟
 )1جرم ارتکابی متهم از جرائم مستوجب حب
 )3جرم ارتکابی از جرائم علیه امنیت باشد.

ابد باشد.

 )2در مورد متهمان سرقت حدی
 )4درصورتیکه بیم تبانی یا فرار محکومٌ علیه باشد.
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 .109در صورت مخالفت دادستان با تقاضای بازپرس مبنی بر فروش اموال مکشوفه در ید متهم حین تحقیقات مقدماتی .....
 )1حل اختالف با دادگاه کیفری دو است.
 )3نظر دادستان متبع است.

 )2حل اختالف با دادگاه صالح به اصل اتهام است.
 )4نظر بازپرس متبع است.

 .110در خصوص تشریفات ناظر بر حمایت از شهود و مطلعان کدام گزینه نادرست است؟
 )1در صورت عدم امکان مواجهه حضوری بین شهود و طرفین دعوی ،ح سؤال از شاهد یا درخواست جرح و تعدیل آنان نیز وجود ندارد.
 )2مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی ،طب قانون مجاز است مگر در صورت وجود بیم خطربه تشخی مقام قضایی.
 )3عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده  214قانون مانع از آگاهی از اظهارات اعالم شده توسط شاهد یا مطلع ،نیست.
 )4موضوع گزینه قبل ،مانع از ح طرفین برای اطالع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیز نیست؛ مگر در صورت وجود بیم خطر به تشخی

قاضی رسیدگی کننده .

 .111مرجع رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور دادگاه نظامی یک ،در مورد ضبط اموال مکشوفه در ید متهم نظامی کدام است؟
 )1دادگاه نظامی که صالحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.

 )2دادگاه تجدیدنظر نظامی

 )3دیوانعالی کشور

 )4دادگاه تجدیدنظر استان

 .112در خصوص نحوه نگهداری اموال مکشوفه حین تحقیقات مقدماتی ،کدام گزینه درست نیست؟
 )1گونه های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می گیرد.
 )2نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد.
 )3نقود ،ارز ،مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده آن می باشد برای نگهداری تحویل می گردد.
 )4کلیه اموال قاچاق تحویل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز می شود.
 .113در خصوص دستور منع خروج متهم از کشور کدام گزینه نادرست است؟
 )1مدت اعتبار این دستور ،شش ماه و قابل تمدید است.
 )2با انقضای مدت ،این دستور خودبه خود منتفی است .
 ) 3بازپرس پ از انقضای مهلت مقرر ،مراتب رفع خروج را به مراجع ذیربط اعالم می کند.
 )4پ از صدور باید مراتب به دادستانی کل کشور جهت اعالم به مراجع ذیربط اعالم شود.
 .114در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دالیل قانونی ،دادستان انجام تحقیقات را  .......................محول میکند.
 )1به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه  )2به معاونین یا دادیاران تحقی

 )3به خود یا معاونین یا دادیاران تحقی

 )4طور مستقیم به دادگاه

 . 115انجام همه گزینه های زیر نیاز به تایید قبلی رئیس کل دادگستری استان دارند بجز .................
 )1کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
 )3کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در موارد مرتبط با امنیت کشور

 )2کنترل حسابهای بانکی متهمان
)4بازرسیمنزل متهمانموضوع ماده  307قانون آیین دادرسی کیفری

 .116انجام همه گزینه های زیر نیاز به تایید قبلی رئیس سازمان قضایی استان دارند بجز .................
 )2بازرسی منزل متهمان دارای درجه سرتیپی
 )1کنترل حسابهای بانکی متهمان نظامی
 )4انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی
 )3نشر آگهی احضار متهم در سازمان قضایی
 .117انجام همه گزینه های زیر نیاز به تایید قبلی رئیس قوه قضائیه دارند بجز .................
 )1انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است.
 )2مطالبه اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح
 )3دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ،نظیر پیامنگار یا پیامک
 )4شنود مکالمات تلفنی رؤسای قوای سه گانه و مشاوران و معاونان آنها
 .118انجام همه گزینه های زیر نیاز به تایید قبلی رئیس حوزه قضایی بخش دارند بجز .................
 )1تایید قرار بازداشت موقت متهم صادره توسط دادرس دادگاه بخش
 )3ارجاع پرونده با دادرس یا شعبه دیگر در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی

 )2تاییددرخواستدادرسبرایماموریتانجامتحقیقاتدرخارجازحوزه قضایی بخش
 )4کنترل حسابهای بانکی متهمان

 .119انجام همه گزینه های زیر از سوی بازپرس نیاز به اخذ تایید قبلی دادستان دارد بجز .................
 )1تایید درخواست ماموریت وی برای انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضایی
 )3صدور قرار توقف تحقیقات

 )2صدور قرارهای نهایی و بازداشت موقت
 )4انجام همه یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی پرونده ارجاعی و یا رفع نق

آن

 .120در کدام مورد مهلت اعتراض به اظهارنظر بازپرس ،همان مهلت اعتراض به قرارهای دادسرا می باشد؟
 )2قرار عدم دسترسی وکیل متهم به محتویات پرونده
 )1قرار رد درخواست دسترسی شاکی به اوراق پرونده
 )4دستور استرداد یا معدوم کردن اموال مکشوف حین تحقیقات
 )3دستور جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی
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