حقوق مدنی
 .1هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود .......................
 )1صغیر یا مجنون یا غیر رشید ضامن نخواهد بود.
. )2صغیر یا مجنون یا غیررشید ضامن خواهد بود
 )3ولی صغیر یا مجنون یا غیررشید ضامن خواهد بود.
 )4در صورت مقصر بودن صغیر یا مجنون یا غیررشید ضامن خواهد بود.
 .2زوجه برای دریافت نفقه چه زمانی حق اقامه دعوی دارد؟
 )1نفقه گذشته
 )2نفقه آینده
 )3نفقه آینده و گذشته
 )4نفقه گذشته و آینده .ولی نفقه گذشته زن طلب ممتازه وی نیست.
.3در خصوص تکلیف دارنده وسیله نقلیه ،برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه کدام گزینه صحیح است؟
 )1دارنده مکلف است حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه های حرام بیمه شخص ثالث اخذ کند.
 )2دارنده مکلف است حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه های غیرحرام بیمه شخص ثالث اخذ کند.
 )3دارنده مکلف است حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه های حرام بیمه حوادث اخذ کند.
 )4دارنده مکلف است حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه های غیرحرام بیمه حوادث اخذ کند.
. 4پدری ملک خود را به فرزند می فروشد اما در عقد بیع شرط می کنند که خریدار تا بیست سال حق انتقال به غیر نداشته باشد.حال نفوذ
این عقد و شرط چگونه است؟
 )1شرط صحیح است و عقد مشکلی ندارد
 )3معامله به دلیل غرری بودن باطل می شود.

 )2شرط باطل است اما عقد صحیح است.
 )4شرط به دلیل خالف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل است.

 .5برای تحقق عقد ................................
 )1بیان و اعالن اراده کافی نیست.
 )3اصوال ابالغ اراده به طرف الزم نیست

 )2ابالغ اراده به طرف الزم است.
 )4اصوال بیان و اعالن اراده کافی نیست.

 .6ملکی در تصرف وکیل شخصی می باشد.آیا این شخص برای اثبات مالکیت خود در مقابل مدعی مالکیت می تواند به این تصرف استناد
کند؟حال گزینه غلط کدام است.
 )1بله می تواند .ولی باید توجه داشت که تصرف فقط یک اماره است و تاب مقاومت در مقابل سایر دالیل را ندارد.
 )2بله می تواند.زیرا تصرف اعم از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه .مثل تصرف قیم.وکیل و مباشر.
 )3خیر نمی تواند در صورتی که متصرف اقرار کند که مالکیت سابقا متعلق به مدعی بوده.
 )4بله می تواند.تصرف دلیل مالکیت است،مگر اینکه سبق تصرف مدعی با هر دلیل ثابت شود
 .7اگر اتصال بنا یکی از دو همسایه با دیوار فاصل به طور ترصیف باشد و دیگری بر روی آن سرتیر داشته باشد آن دیوار در ملکیت
کیست؟
 )1آن دیوار محکوم به اشتراک است
 )2آن دیوار اختصاص به مالکی دارد که بنای او به طور ترصیف متصل به دیوار است.
 )3بنابر قاعده قرعه عمل می شود.
 )4آن دیوار اختصاص به مالکی دارد که بر روی دیوار سرتیر دارد.
.8محسن زمینی را بر مبنای اعالم حسین که فروشنده است و اعتقاد و تخمین هر دو(خریدار و فروشنده) از حسین خریداری می
کند.حال وضعیت بیع چگونه است؟
 )1قابل فسخ
 )2باطل
 )3غیرنافذ
 )4صحیح
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.9کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشد؟
 )1ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطالن عقد نیست و در صورت جهل خریدار ،برای او حق فسخ بر مبنای تخلف از شرط ضمنی به وجود می
آید.
 )2ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطالن عقد نیست و در صورت جهل یا آگاهی خریدار برای او حق فسخ به وجود می آید.
 )3ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطالن عقد نیست و در صورت جهل خریدار،برای او حق فسخ بر مبنای خیار تعذر تسلیم به وجود می آید
 )4ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطالن عقد نیست و در صورت جهل و آگاهی خریدار برای او حق فسخ به وجود نمی آید.
.11در صورت اسقاط شرط باطل،عقد.....................و در صورت اسقاط شرط مبطل،عقد........................است.
 )1نافذ  .....نافذ
 )2باطل  .....باطل
 )3نافذ  .......باطل
 )4نافذ......اصوال باطل

 .11امیر یک ملکی را به رامین که مجنون است می فروشد و قیم مجنون متوجه معامله می شود و آن(معامله) را به صلح منتهی
می کند.حال با توجه به مسئله،وضعیت صلح چگونه است؟
 )1صلح بطالن معامله است که صحیح است.
 )2صلح معامله باطله است و باطل است
 )3صلح صحیح است.
 )4معامله اول با واسطه صلح صحیح می شود.
 .12کدام یک از عبارات صحیح نیست؟
 )1در صورتی که ضمان بر مبنای وثیقه و تضامن منعقد شود،قبول مضمون له سفیه و صغیر ممیز کافی است.
 )2ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
 )3در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
 )4ضمان از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست،صحیح
نیست
 .13اختیار مدیون در اختصاص دادن تادیه به یکی از دیون چه هنگام باید اعمال شود؟
 )1هر زمانی که مدیون بخواهد
 )2طبق رویه عرف مشخص می شود.
 )3هنگام عقد
 )4هنگام تادیه
.14کدام مورد باعث بطالن ابراء می شود؟
 )1علم اجمالی به موضوع ابراء
 )2درج شرط عوض در ابراء
 )3ابراء پیش از وجود دین
 )4ابراءاز دینی که فقط سبب آن ایجاد شده

 .15رضا با محمد عقد اجاره ای منعقد می کنند و محمد به عنوان مستاجر،حواله ای را به رضا که موجر است می دهد که رضا
اجاره بها را از حسین که محال علیه است دریافت نماید.اگر بعدا مشخص گردد که اجاره باطل بوده.....
 )1حواله باطل است
 )2حواله غیرنافذ است.
 )3حواله صحیح است.
 )4محال علیه،حق رد ندارد.
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.16کدام عبارات صحیح است؟
 )1عین مال مغصوب را از هر کدام از غاصبین نمی توان درخواست کرد.
 )2عین مال مغصوب را باید از متصرف آن درخواست کرد و حق رجوع به دیگر غاصبین وجود ندارد.
 )3عین مال مغصوب را باید از متصرف درخواست کرد و رجوع به غاصبان دیگر به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است
 )4عین مال مغص وب را باید از متصرف درخواست کرد و در صورت امتناع فقط متصرف به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم می شود.
.17کدام عبارت در مورد بیع خیاری صحیح است؟
 )1بیع خیاری طبق قانون ثبت مملک نیست
 )2در بیع خیاری مالکیت از حین انقضاء خیار منتقل می شود.
 )3در بیع خیاری خریدار ،طلبکار با حق عینی اصلی محسوب می شود.
 )4هیچ کدام
.18عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار ...............و اگر عیب در اثنای اجاره حادث
شود،نسبت به بقیه مدت خیار ثابت...................
 )1است.......است
 )2است..........نیست
 )3نیست.......است
 )4نیست......نیست
.19کدام یک از موارد زیر غلط است؟
 )1مقصود از ایفای وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد،تمکین به معنای خاص است نه همه آنها.
 )2شوهر حق ندارد پرداخت مهر را موکول به تمکین کند.
 )3اعسار شوهر مانع از استفاده از حق حبس نیست.
 )4در نکاحی که مهر در آن تعیین نشده.حق حبس وجود دارد
 .21ورثه میت2.برادر1،خواهر،ابوینی،،مادر ،پدر می باشند.حال ماترک بین آنها چگونه تقسیم می شود؟
 )1دو برادر و یک خواهر یک دوم __پدر و مادر به صورت مساوی یک دوم مابقی
 )2پدر یک سوم ارث می برد__مادر یک ششم__مابقی به دو برادر و خواهر
 )3برادران و خواهر از ماترک چیزی نمی برند ..و ماترک بین پدر و مادر به صورت مساوی تقسیم می شود.
 )4برادران و خواهر از ماترک چیزی را به ارث نمی برند__.یک ششم سهم مادر....مابقی برای پدر
آئین دادرسی مدنی
.21آقای الف و ب قراردادی مبنی بر نقاشی یک ساختمان تنظیم می کنند بدین نحو که محل تنظیم قرارداد در تهران بوده و ساختمان
مذکور نیز در شهر اصفهان قراردارد و ب نیز که متعهد به نقاشی ساختمان بوده در شهر همدان اقامت دارد،حال اگر ب به تعهد خود عمل
نکند ،دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست الزام به انجام تعهد توسط شخص ب کدام دادگاه می باشد؟
 )1دادگاه عمومی شهر تهران
 )2دادگاه عمومی شهر اصفهان
 )3دادگاه عمومی شهر اراک
 )4همه موارد
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.22اگر در مورد یک پرونده دادگاه عمومی شهرستان تهران خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاه انقالب شهرستان یزد را صالح بداند و
پرونده را با قرار عدم صالحیت به دادگاه انقالب شهرستان یزد ارسال کند و حال دادگاه انقالب یزد ،دادگاه عمومی یزد را صالح بداند
،مرجع حل اختالف در صالحیت کجاست؟
 )1دادگاه تجدیدنظر استان یزد
 )2دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 ) 3اصوال اختالف در صالحیت به وجود نیامده و دادگاه انقالب یزد پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه عمومی یزد ارسال می کند
 )4دیوان عالی کشور
.23کدام یک از موارد زیر موجب توقیف دادخواست است؟
 )1عدم ذکر محل اقامت خوانده
 )2فوت یکی از اصحاب دعوی
 )3حجر یکی از اصحاب دعوی
 2 )4و 3
.24شخص ثالثی که جلب می شود:
 )1خوانده محسوب می شود
 )2خواهان محسوب می شود
 )3از اصحاب دعوی اصلی به شمار می آید
 )4گزینه 1و3
.25وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور به ترتیب امکان پذیر........
 )1نیست---نیست
 )2است—است
)3است—نیست
 )4نیست— است
 .26ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث به ترتیب در دیوان عدالت اداری پذیرفته:
 )1نمی شود -نمی شود -نمی شود
 )2می شود -می شود -می شود
 )3می شود -می شود -نمی شود
 )4می شود -نمی شود -نمی شود
.27در صورتی که پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی،خواهان دعوی خود را مسترد کند و خوانده نیز راضی باشد در این صورت دادگاه:
 )1قرار رد دعوی صادر و این قرار اعتبار امر مختوم دارد.
 )2قرار سقوط دعوی صادر و اعتبار امر مختوم ندارد.
 )3قرار رد دعوی صادر و اعتبار امر مختوم ندارد
 )4قرار سقوط دعوی و اعتبار امر مختوم دارد.
.28قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی .....................................
 )1نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند
 )2تنها قضات نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
 )3تنها کارمندان اداری قضایی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند
 )4تنها قضات نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
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 .29چنانچه محل اقامت تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر مشخص نباشد.ولی در دادخواست بدوی محل اقامت وی ذکر
شده باشد....
 )1دادخواست ابطال می شود.
 )2دادخواست پس از انقضای مهلت داده شده جهت تکمیل و رفع نقص رد می شود
 )3محل اقامت وی در دادخواست بدوی مالک قرار می گیرد.
 )4اخطار رفع نقص صادر می گردد.
.31دعوایی علیه یک شخص متوقف مطرح می شود و دعوی مستند به چک،سفته ،برات و یا سند رسمی هم نبوده ،حال خوانده برای تامین
خسارت احتمالی خود از جمله حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود تقاضای تامین می کند،در این صورت:
 )1دادگاه قرار تامین صادر و دادرسی ادامه پیدا می کند.
 )2دادگاه قرار تامین صادر و دادرسی متوقف می ماند.
 )3خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید
 )4دادگاه قرار تامین صادر و دادرسی متوقف می شود و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده
قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
.31در صورتی که دعوی راجع به ادارات دولتی باشد،مامور ابالغ:
 )1باید اوراق قضایی را به رئیس دفتر یا قائم مقام او ابالغ نماید.
 )2باید اوراق قضایی را به رئیس اداره ابالغ نماید.
 )3باید اوراق قضایی را به رئیس دفتر یا قائم مقام او ابالغ و در صورت امتناع آنان از دریافت ،اوراق را اعاده نماید.
 )4باید اوراق را به رئیس دفتر یا قائم مقام او ابالغ و در صورت امتناع آنان از دریافت،نسخه ثانی ابالغ را الصاق نماید.
.32کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 )1دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد
 )2دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشد
 )3دولت فقط در امور مالی هزینه دادرسی را پرداخت می کند
 )4دولت فقط در امو غیرمالی هزینه دادرسی را پرداخت می کند
.33محکوم علیه غایب...............قبل از انقضای مهلت واخواهی،تجدید نظر خواهی نماید.
 )1می تواند
 )2می تواند مشروط به اینکه عنوان دادخواست را رعایت نماید.
 )3نمی تواند.
 )4نمی تواند،حتی اگر عنوان دادخواست را رعایت نماید.
.34دادگاه در دستور موقت...............برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تامین نماید.
 )1مجاز است
 )2مکلف است
 )3به درخواست خوانده
 )4نمی تواند
.35در دعوی بر میت،سوگند خواهان..................................است.
 )1استظهاری
 )2بتی
 )3تکمیلی
 )4گزینه  2و 3
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.36ایرادات و اعتراضات باید:
 )1تا اولین جلسه دادرسی به عمل می آید.
 )2تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید
 )3قبل از هر اقدام ذینفع به عمل آید
 )4تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه موجب ایراد بعدا حادث شود.
.37در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت نتواند اسناد خود را حاضر کند و درخواست تاخیر جلسه را مطرح و دادگاه ادعای وی را
مقرون به صحت تشخیص دهد،در این صورت دادگاه با تعیین جلسه دادرسی ......
 )1خارج از نوبت رسیدگی می نماید
 )2عادی به موضوع رسیدگی می نماید.
 )3در وقت فوق العاده رسیدگی می نماید.
 )4اداری به موضوع رسیدگی می نماید.
.38کدام یک از گزینه ها غلط است؟
 )1حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوریست و فقط نسبت به خوانده می تواند حکم غیابی صادر شود.
 )2صدور قرار غیابی در هیچ حالتی امکان ندارد ،زیرا این احکام دادگاهاست که می تواند به صورت غیابی صادر شود.
 )3احکام دادگاه ها تنها در امور ترافعی می تواند حضوری یا غیابی باشد.
 )4واخواهی دارای اثر انتقالی نیست
.39چنانچه دعوی در مرحله فرجام باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا موارد ارجاع به داوری تشخیص داده
شود،دیوان عالی کشور پرونده را.......
 )1دیوان نمی تواند پرونده را بفرستد
 )2دیوان پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر یا بدوی می فرستد.
 )3دیوان پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد
 )4در مرحله که دیوان در حال رسیدگی است طرفین نمی توانند تقاضای داوری نمایند.
.41کدام یک از موارد زیر مصداق حیله و تقلب مقرر در بند  5ماده  (426یکی از جهات اعاده دادرسی) است؟
 )1اظهارات کذب اصحاب دعوی
 )2شهادت کذب به طور جداگانه
 )3حیله و تقلب وکیل و نماینده
 )4عدم سوگند اصحاب دعوی
حقوق تجارت

 .41طبق قانون تجارت متصدی حمل ونقل کسی است که :
 )1درمقابل اجرت واسطه انجام معامالت می شود.
 )2در مقابل اجرت حمل اشیاء یا اشخاص را به عهده می گیرد.
 )3در مقابل اجرت حمل اشخاص را به عهده می گیرد.
 )4در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
 .42کدام یک از اشخاص زیر نه تاجر است و نه عملش ذاتاً تجاری است؟
 )1صرافی که صدور چک می نماید.
 )2داللی که پشت براتی را ظهر نویسی می نماید.
 )3بنگاه معامالت ملکی که اقدام به تسهیل معامالت ملکی می نماید.
 )4شرکت تعاونی که معامالت ملکی انجام میدهد.
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 .43در صورتی که رییس تجارتخانه قید جمعی بودن امضا های قائم مقامان تجاری خویش را به ثبت نرساند ،ولی طرف معاملهه از جمعهی
بودن امضای آن ها مطلع باشد . ..........
 )1عدم اعتبار امضای قائم مقام واحد در مقابل وی مطلقا قابل استناد است.
 )2عدم اعتبار امضای قائم مقام واحد در مقابل وی علی االصول قابل استناد نیست.
 )3عدم اعتبار امضای قائم مقام واحد در مقابل وی علی االصول قابل استناد است.
 )4عدم اعتبار امضای قائم مقام واحد در مقابل وی مطلقا قابل استناد نیست.
 .44چنانچه هیأت مدیره در موعد مقرر مجمع عمومی عادی ساالنه را دعوت نکند . ...............
 )1اداره ثبت شرکت ها می تواند بنا به تقاضای هر ذی نفعی ،مجمع عمومی را دعوت کند.
 )2بازرس شرکت می تواند رأساً مجمع عمومی را دعوت کند.
 )3دادگاه رأی به انحالل شرکت می دهد.
 )4بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً مجمع عمومی را دعوت کنند.
 .45کدام گزینه صحیح است؟
 )1انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع نمی باشد.
 )2معامله بازرس با شرکت به شرطی ممنوع است که بازرس مستقیماً ذی نفع باشد.
 ) 3انتخاب مدیر یا مدیران علی البدل در شرکت سهامی اختیاری است.
 ) 4انتخاب بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی در شرکت سهامی اختیاری است.
 .46هر گاه معامله منعقده که در آن یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل ذینفع میباشد:
 )1اگر مجمع عمومی عادی آن معامله را تصویب نکند خودبهخود باطل خواهد بود.
 )2معامله صحیح بوده و شرکت نمی تواند حتی با عدم تصویب معامله توسط مجمع عمومی عادی از دادگاه ابطال معامله را بخواهد.
 )3معامله باطل است و نیاز به تصویب هیأت مدیره ندارد.
 )4اگر مجمع عمومی عادی آن معامله را تصویب نکند معامله قابل ابطال خواهد بود.
 .47از چه تاریخی اگر شرکت سهامی عام ظرف مدت یک سال هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت بعمل نیاورد ،هر ذینفعی میتواند
انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد؟
 )1از تاریخ تشکیل شرکت
 )2از تاریخ ثبت شرکت
 )3از تاریخ انتشار اعالمیه
 )4از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکتها
 .48انتقال سهمالشرکه با مسئولیت محدود ممکن نیست مگر با حصول اکثریت زیر:
 )1اکثریت عددی صاحبان سهمالشرکه
 )2دارندگان بیش از نیمی از سرمایه شرکت
 )3اکثریت عددی شرکاء که دارای بیش از سه ربع از سرمایه شرکت هم باشند.
 )4اکثریت عددی شرکاء که دارای بیش از نیمی از سرمایه شرکت هم باشند.
 .49اعتراض نکول از شرایط اقامه دعوای دارنده  ................از سررسید علیهه مسهئولین بهرات  ..........و از شهرایط اقامهه دعهوا  ............از
سررسید . ...............
 )1قبل -نمیباشد -پس -نمیباشد
 )2پس -میباشد -قبل -نمیباشد
 )3پس -میباشد -قبل -میباشد
 )4پس -نمیباشد -قبل -میباشد
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 .51ماده  271قانون تجارت مقرر می دارد« :شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته ،دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است ».چنانچه
شخص ثالث تصریح نکند که وجه برات را از طرف چه کسی پرداخت کرده . ...........
 )1پرداخت به حساب براتکش فرض می شود و دارنده حداقل حقوق را دارا خواهد بود.
 )2پرداخت به حساب براتکش فرض می شود و دارنده حداکثر حقوق را دارا خواهد بود.
 )3پرداخت به حساب آخرین ظهرنویس فرض می شود و دارنده حداقل حقوق را دارا خواهد بود.
 ) 4پرداخت به حساب آخرین ظهرنویس فرض می شود و دارنده حداکثر حقوق را دارا خواهد بود.
 .51انتقال سهم در شرکت با مسئولیت محدود:
 )1با تنظیم سند رسمی میسر میباشد.
 )2با اعالم کتبی به انتقال به ادارة ثبت شرکتها میسر میباشد
 )3با موافقت اکثریت شرکایی که سه چهارم سرمایه را نیز داشته باشند.
 ) 4با موافقت اکثریت شرکایی که سه چهارم سرمایه را نیز داشته باشند و تنظیم سند رسمی نیز الزامی است.

 .52کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )1پیشه وران همانند کسبه جزء تاجر محسوب می شوند.
 )2کسبه جزء برخالف پیشه وران تاجر محسوب می شوند.
 )3کسبه جزء همانند پیشه وران تاجر محسوب نمی شوند.
 )4پیشه وران بر خالف کسبه جزء تاجر محسوب می شوند.
 .53مجمع عمومی عادی یک شرکت سهامی اقدام به عزل بازرسان شرکت نموده است .با توجه به فهرض مزبهور کهدام گزینهه
مطابق با مقررات قانون تجارت می باشد؟
 )1دادگاه باید جانشین بازرسان معزول را انتخاب کند.
 )2مجمع عمومی عادی باید جانشین بازرسان معزول را انتخاب کند.
 )3بازرسان علی البدل باید جایگزین بازرسان معزول شوند.
 )4هر ذی نفع می تواند انتخاب جانشین بازرسان معزول را از دادگاه صالحیت دار درخواست نماید.
 .54کدام گزینه صحیح میباشد؟
 ) 1به موجب قانون صدور چک ،اجرای ثبت علیه صادرکننده و ظهرنویسان به میزان مبلغ چک صادر میشود.
 ) 2به موجب قانون صدور چک ،اجرای ثبت علیه صادر کننده و به میزان مبلغ چک صادر میشود.
 ) 3به موجب قانون صدور چک ،اجرای ثبت علیه صادر کننده و ظهرنویسان به مبلغ چک و حساب تأخیر تأدیه صادر مینماید.
 ) 4به موجب قانون صدور چک ،اجرای ثبت علیه صادر کننده به مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه شده صادر مینماید.
 .55فوت یا ورشکستگی متعهد سفته ،چه تأثیری بر مسئولیت ظهرنویس دارد؟
 )1فوت و ورشکستگی مدیون اصلی در سفته تأثیری بر مسئولیت سایرین ندارد.
 )2با فوت و ورشکستگی متعهد سفته ،سایر مسئولین سند باید آن را بپردازند یا برای تأدیه آن سر وعده تأمین مناسب بدهند.
 )3فوت متعهد سفته ،تأثیری در مسئولیت سایر مسئولی ن ندارد ،اما ورشکستگی موجب مسئولیت سایر مسئولین سفته خواهد شد.
 )4چه ورشکستگی و چه فوت متعهد سفته ،تأثیری بر مسئولیت ظهرنویسان نخواهد داشت.
 .56هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت مطلوب حاصل نباشد:
 )1انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد پیشبینی میشود.
 )2ممکن است قرار انعقاد مجلس ثانی برای هفته بعد گذاشته شود.
 ) 3اگر دارای اکثریت مطالباتی باشند ممکن است قرار انعقاد مجلس ثانی برای هفته بعد گذاشته میشود.
 ) 4اگر دارای اکثریت عدد باشند ممکن است قرار انعقاد مجلس ثانی برای هفته بعد گذاشته میشود.
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 .57پذیرش تقاضای استرداد کاال به وسیله  ............بعمل میآید.
 )1عضو ناظر
 )2مدیر تصفیه
 )3عضو ناظر با تصویب مدیر تصفیه
 )4مدیر تصفیه با تصویب عضو ناظر

 .58اثر فسخ و بطالن در قرارداد ارفاقی:
 )1هر دو دارای یک اثر هستند.
 )2فسخ اثر قهقرایی دارد ولی بطالن نه
 )3بطالن اثر قهقرایی دارد ولی فسخ نه
 )4هیچکدام از آندو در قرارداد ارفاقی دارای اثر قراردادی نیستند.
 .59اعادة اعتبار تاجر ورشکسته در صورتی ممکن است که:
 )1ظرف مدت  5سال از تاریخ اعالن ورشکستگی صحت عمل خود را به اثبات برساند.
 )2کلیه طلبکاران ذمة او را بری کرده باشند و یا طلبکاران را پرداخت کرده باشد.
 ) 3طلبکارانی که بیش از سه چهارم مطالبات و اکثریت عددی را دارا باشند موافقت خود را اعالم کنند.
 ) 4تمام وجوه و دیون و متفرعات آن را پرداخته باشد و صحت عمل خود را نیر در مدت پنج سال از تاریخ قراراداد ارفاقی اثبات نماید.
 .61در مجلس انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته ،اشخاص حقوقی طلبکار:
 )1در صورتی که تاجر باشند دارای حق رأی هستند.
 )2دارای حق رأی متفاوت از اشخاص حقیقی هستند.
 )3همانند اشخاص حقیقی دارای حق رأی هستند.
 )4فاقد حق رأی هستند.
اصول فقه
 .61استعمال لفظ " موات " در مورد زمینی که سابقه عمران ندارد  .........و لفظ قرار برای تصمیمی که از دادگاه ها صادر می شود و مربوط
به ماهیت دعوا نیست در معنای  .........است .
 )1حقیقت قانونی  ،حقیقت قانونی
 )2حقیقت عرفیه  ،مجازی
 )3حقیقت عرفیه  ،حقیقت شرعی یا قانونی 4
) حقیقت شرعی یا قانونی  ،مجازی
 .62اگر مجنونی که جنون وی مستقر بوده  ،موضوع ماده  1121ق.م  ،افاقه پیدا کرده باشد آیا حمل مجنون بر وی حقیقی است یا مجازی ؟
 )1حقیقی است با عالقه ماکان و عدم اطراد
 )2مجازی است با عالقه مشارفت و صحت سلب
 )3حقیقی است با عالقه مشارفت و عدم اطراد
 )4مجازی است با عالقه ماکان و صحت سلب
 .63وضع تخصیصی در اثر  ...........و وضع تخصصی در اثر ..........محقق میشود.
 )1کثرت استعمال  ،انشا واضع
 )2انشا واضع  ،کثرت استعمال
 )3انشاء واضع  ،جعل
 )4کثرت استعمال  ،جعل
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 .64کدام گزینه در مورد نهی و صیغه نهی صحیح می باشد؟
 )1هردو حقیقت در کراهت دارند.
 )2اولی حقیقت در حرمت و دومی حقیقت در کراهت دارد.
 )3هردو حقیقت در حرمت دارند.
 )4اولی حقیقت در کراهت و دومی حقیقت در حرمت دارد.
 .65می دانیم خواستگاری از زنی که نامزد دیگری است حرام است  .اگر خواستگاری انجام شود و منتهی به عقد نکاح گردد :
 )1نکاح درست است و نهی مقتضی فساد نیست.
 )2نکاح باطل است و نهی مقتضی فساد نیست.
 )3نکاح صحیح است اما غیرنافذ واقع شده است.
 )4هریک از گزینه های باال با توجه به شرایط دیگر قابل تحقق می باشد.
 .66کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )1اقسام وجوب از جهت چگونگی تعلق تکلیف به واجب اصلی و واجب تبعی تقسیم می شوند.
 ) 2اقسام وجوب از جهت شرط انجام تکلیف به واجب تعبدی و توصلی تقسیم می شوند.
 )3گزینه 1و2
 )4هیچکدام
 .67مطابق اصول  156و  35قانون اساسی قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ،احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های
مشروع است و اگر متداعیین توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل ،فراهم گردد .تعیین وکیل تسخیری
در موارد لزوم مصداق کدام گزینه است؟
 )1مقدمه وجوب
 )2مقدمه واجب
 )3واجب مطلق
 )4واجب عینی
 .68ماده  421قانون مدنی مقرر می دارد« :خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است» در مورد این ماده کدام واجب مصداق دارد؟
 )1واجب مضیق فوری
 )2واجب غیر موقت
 )3واجب مشروط
 )4گزینه 1و2
 .69روی تابلوی اعالنات دانشگاه نوشته شده :به دانشجویان ب تخفیف کتاب تعلق گرفته است .آقای «الف» دانشجوی رشته حقوق است
که دو بار مشروط شده است ،اگر در تعلق گرفتن بن تخفیف به ایشان تردید کنیم با استناد به کدامیک از موارد ذیل میتوان استدالل کرد
که به ایشان نیز تعلق میگیرد؟
 )1اصاله الظهور
 )2اصاله االطالق
 )3اصاله العموم
 )4هر سه گزینه
 .71اقسام وجوب از جهت چگونگی تعلق تکلیف کدام اند؟
 )1واجب اصلی -واجب تبعی
 )2واجب تعینی و واجب تخییری
 )3واجب متعلق و واجب منجّز
 )4هر سه گزینه صحیح است.
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 .71ماده  821مقرر میدارد« :حق شفعه فوری است ».و ماده  818مقرر میدارد« :شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به
او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند .سقوط حق شفعه در صورت اعسار و اهمال در تأدیه ثمن از کدام داللت فهیمده میشود؟
 )1داللت تنبیهی
 )2داللت ایما
 )3داللت اشاره
 )4داللت اقتضا
 .72آیا فرا رسیدن زمان عمل به قانون مقدم ،شرط امکان نسخ و یا شرط امکان تخصیص آن قانون است؟
 )1فرا رسیدن زمان عمل به قانون مقدم ،شرط امکان تخصیص آن قانون به وسیله قانون مؤخر است.
 )2تنها امکان نسخ قانون مقدم ،مشروط به فرا رسیدن زمان عمل قانون مقدم است.
 )3امکان نسخ و تخصیص قانون مقدم ،هر دو مشروط به فرا رسیدن عمل به قانون مقدم است.
 )4امکان نسخ و تخصیص قانون مقدم ،هیچیک مشروط به فرا رسیدن زمان عمل به قانون مقدم نیست.
 .73آیا انصرفا به جهت کثرت استعمال مانع اطالق است؟
 )1خیر ،زیرا استعمال لفظ در غیر مصادیقی که به آن منصرف میشود نیز صحیح است.
 )2بله ،زیرا کثرت استعمال ،خود نوعی قید محسوب میشود.
 )3بله ،زیرا این انصراف نوعی قرینه معنوی است.
 ) 4بله ،زیرا انصراف در این مورد مانند قرینة لفظی است و ظهوری برای مطلق باقی نمیگذارد.
 .74یک بطری مایع در یخچال قرار دارد .میدانیم که شرب مسکر حرام است ولی نمیدانیم این بطری آلوده به مسکر است یا خیر؛ این
شبهه چه شبههای است؟
 )1مصداقیه
 )2حکمیه تحریمیه
 )3حکیه وجوبیه
 )4موضوعیه
 .75ادله حجیت استصحاب کدامند؟
 )1بنای عقال -دلیل عقلی -اجماع
 )2بنای عقال -اجماع -قرآن
 )3قرآن -بنای عقال -دلیل عقلی -اخبار
 )4بنای عقال -دلیل عقلی -اخبار
 .76اگر ندانیم مدت خیار شرط شده ضمن عقد  2روز بوده یا بیشتر ،استصحاب بقاء خیار از کدام نوع است؟
 )1شک در مقتضی
 )2شبهه حکمیه و شک در رافع
 )3شبهه موضوعیه و شک در رافع
 )4مورد از مصادیق قاعده یقین است نه استصحاب
 .77استصحاب سببی و مسببی در چه موردی پیش میآید؟
 )1اجرای اصل در یکی از دو مورد تعبداً موجب زوال شک در مورد دیگر گردد.
 )2اجرای اصل در یکی از دو مورد تعبداً سبب جریان اصل در مورد دیگر شود.
 )3میان آنها رابطة سببیت بوده و جریان اصل در مسبب ،مانع اجرای آن در سبب گردد.
 )4میان آنها رابطة سببیت بوده و حکم به تساقط هر دو داده میشود.
 .78آیهای را که مدلول واقعی آن روشن نبوده را  ..............و آیهای که احتمال خالف در آن بتوان داد  ..............میخوانند.
 )1محکم ،تشابه
 )2تشابه و ظاهر
 )3مجمل ،محکم
 )4نص ،ظاهر

11

 .79در مورد عرف از منظر امامیه کدام گزینه صحیح است؟
 )1فقهای امامیه ،عرف را برای اثبات حکم تکلیفی ،حجت نمیدانند.
 )2فقهای امامیه در غیر مورد حکم تکلیفی ،عرف را حجت میدانند و از آن جمله تشخیص موضوعات است.
 )3فقهای امامیه در غیر مورد حکم تکلیفی ،عرف را حجت میدانند و از آن جمله در تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد.
 )4همة موارد صحیح میباشد.
 .81هزینة انتقال مال غیر منقولی که در مهریه زوجه قید شده به عهدة چه کسی است؟
 )1به عهدة شوهر میباشد ،اگر در عقدنامه تصریح شده باشد.
 )2به عهدة زن میباشد ،مگر خالف آن در عقدنامه تصریح شده باشد.
 )3به عهدة زن میباشد ،چرا که متنفع نهایی مسئول هزینههای انتقال است.
 )4به عهدة شوهر میباشد ،زیرا اذن درشی اذن در لوازم آن است.
حقوق جزا
 .81در صورتی که به دلیل تجا وز در اجرای حکم از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده به شخص مرتکب جرم خسارت یا صدمه ای
مازاد بر حکم قانون وارد شود ،کدام گزینه درست است؟
 ) 1در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد عالوه بر مجازات عامل تجاوز ،خسارت از بیت المال جبران می شود.
 )2در صورتی که ا ز روی عمد باشد موجب مسئولیت مدنی است و در صورتی که از روی تقصیر باشد از بیت المال جبران می شود.
 ) 3در صورتی که از روی عمد باشد ،موجب مسئولیت کیفری است و در صورتی که از روی تقصیر باشد از بیت المال جبران می شود.
 )4در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مو رد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت خسارت از بیت المال جبران می شود.
 .82کدام گزینه بیانگر مدت تعلیق اجرای مجازات است؟
)1یک سال تا پنج سال
 )2شش ماه تا دوسال
 )3دوسال تا پنج سال
 )4شش ماه تا دو سال
 .83مجازات معاونت در مورد جرمی که م جازات قانونی آن انفصال دائم ،انتشار حکم محکومیت و مصادره اموال می باشد به ترتیب کهدام
است؟
 )1جزای نقدی درجه  -4جزای نقدی درجه  -6جزای نقدی درجه 7
 )2حبس تعزیری درجه  -4حبس تعزیری درجه  -6حبس تعزیری درجه 7
 )3جزای نقدی درجه  -6جزای نقدی درجه  -7جزای نقدی درجه 4
 )4حبس تعزیری درجه  -6حبس تعزیری درجه  -7جزای نقدی درجه 4
 .84هرگاه کسی مالی را توسط صغیر ممیزی از حرز خارج کند عمل او کدام یک از گزینه های زیر محسوب می شود؟
 )1سرقت تعریزی است
 )2در حکم مباشرت است
 )3شرکت در سرقت مستوجب حد است
 )4معاونت در سرقت مستوجب حد است.
 .85صدور تصدیقنامه های خالف واقع غیرپزشکی در چه صورتی جرم است؟
 )1در هر حال جرم است.
 )2صرفاً چنانچه به خزانه دولت ضرر وارد کند
 )3چنانچه باعث ایراد خسارت به افراد یا خزانه دولت باشد
 )4چنانچه قابلیت ایراد خسارت به افراد یا خزانه دولت را داشته باشد
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 . 86اگر فردی به یکی از کارشناسانی که توسط دادگاه معین می شود وجهی پرداخت نماید تا به نفع او اظهار نظر نماید ،گیرنده وجهه بهه
حبس یا جزای نقدی محکوم می شود .کدام گزینه در خصوص وجهی که گرفته شده است صحیح است؟
 )1وجه مذکور مسترد می شود.
 )2وجه مذکور معدوم می شود.
 )3وجه مذکور به عنوان مجازات مرتشی به نفع دولت ضبط می شود.
 )4وجه مذکور به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط می شود.
 .87با توجه به مقررات قانون مجازات اسالمی ،کدام گزینه در خصوص جرم محال صحیح است؟
 )1مطلقاً قابل مجازات نیست.
 )2در حکم جرم تام بوده و قابل مجازات است.
)3در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات است.
 )4در صورتی قابل مجازات است که اقدامات انجام گرفته مستقالً جرم باشد.
 .88مجازات معاونت در جرم سرقت حدی کدام است؟
 )1تعزیر درجه دو یا سه
 )2تعزیر درجه پنج یا شش
 )3حبس تعزیری درجه دو یا سه
 )4حبس تعزیری درجه پنج یا شش
 . 89مصادیق دفاع مشروع در مقابل قوای انتظامی در مواقعی که آنان از حدود وظایف خود خارج می شوند در کدام گزینه به شکل صحیح
ذکر شده است؟
 )1قتل ،جرح ،ضرب ،تعرض به عرض
 )2قتل ،ضرب ،تعرض به عرض یا ناموس
 )3قتل ،جرح ،تعرض به عرض یا ناموس یا مال
 )4قتل ،جرح ،ضرب ،تعرض به عرض ،ناموس و آزادی
 . 91حکم محکومیت قطعی به چه جرایمی در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در یک روزنامه محلی در یک نوبت منتشهر
می شود؟
) 1جرایم موجب حد محاربه ،افساد فی االرض ،قذف ،سرقت حدی و تعزیر درجه چهار به باال و کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.
) 2جرایم موجب حد محاربه ،افساد فی االرض ،تعزیر درجه سه به باال و کالهبرداری یک میلیارد ریال یا بیشتر.
) 3جرایم موجب حد محاربه ،افساد فی االرض ،تعزیر تا درجه چهار و کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.
)4ج رایم موجب حد محاربه ،افساد فی االرض ،تعزیر تا درجه چهار و کالهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال یا بیشتر.
 .91هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد کند ،کدام گزینه صحیح خواهد بود؟
 )1دادگاه میتواند او را حبس یا جزای نقدی معاف یا آنها را معلق کند.
 ) 2دادگاه مکلف است حبس را معلق کند ولی باید انفصال و جزای نقدی را اجرا کند.
 )3دادگاه می تواند حبس و جزای نقدی را معلق یا اجرا کند ولی انفصال در هر حال اجرا میشود.
 )4دادگاه مکلف است حبس را معلق و مرتکب را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف ولی انفصال را اجرا کند.
 .92هرگاه مرتکب جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار حیوان است به مجنی علیه واردکند و سپس خالف آن معلوم شود:
 )1جنایت واقع شده عمد محسوب می شود.
 )2جنایت واقع شده شبه عمد محسوب می شود.
 )3جنایت واقع شده خطای محض محسوب می شود.
 )4جنایت واقع شده حسب موردشبه عمد یا خطای محض محسوب می شود.
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 .93شخصی با توسل به وسایل متقلبانه چکی اخذ می کند ولی آن چک برگشت می خورد .این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟
)1جرم نیست
 )2کالهبرداری
 )3شروع به کالهبرداری
 )4تحصیل مال نامشروع
( .94الف) بعد از دریافت طلب خود از (ب) سند آن را در حضور (ب) پاره می کند .ولی بعد از رفتن او آنها را به هم چسبانده و مجهددا بها
آنها اقامه دعوا می کند .این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟
 )1جعل
 )2شروع به کالهبرداری
 )3جعل و شروع به کالهبرداری
 )4جعل و استفاده از سند مجعول
 .95محکومیت موثر کیفری محکومیتی است که:
 )1موجب محکومیت فرد به جرائم تعزیری درجه  1تا  4و حدود و قصاص باشد.
 )2به شرح مندرج در قانون ،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید.
 )3به واسطه ارتکاب جرمی ،محکوم علیه به تبع مجازت قانونی از حقوق اجتماعی محروم گردد.
 )4از نوع قصاص و حدود و تعزیر درجه  1تا  4باشد.
 .96هرگاه زندانی برای فرار درب زندان را هم بشکند ،کدام گزینه صحیح خواهد بود؟
 ) 1از باب تعدد معنوی به هرکدام از مجازاتهای فرار و تخریب که بیشتر باشد ،محکوم می شود.
 )2چون شکستن درب ،مقدمه فرار است ،فقط به مجازات فرار از زندان (حبس یا شالق) محکوم می شود.
 )3در این حالت تخریب کیفیت مشدده بوده و مرتکب به حداکثر مجازات فرار از زندان محکوم می شود.
 )4در این حالت تخریب کیفیت مشدده بوده و مرتکب به هردو مجازات فرار از زندان (حبس و شالق) محکوم می شود.
 .97در کدام یک از موارد ذیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر پذیرفته شده است؟
 )1صرفاً در جرایم خطائی محض و مسئولیت عاقله در پرداخت دیه.
 )2در صورتی که در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود.
 )3قانوناٌ مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با رفتار وی مرتکب تقصیر شود.
 )4قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود.
 . 98هرگاه اعضای گروه باغی پیش از دستگیری و استفاده از سالح دستگیر شوند و سازمان و مرکزیت گروه بهاقی باشهد عمهل ارتکهابی
.................
 )1مستوجب حد بغی (اعدام) است.
 )2مستوجب حبس تعزیری درجه سه است.
 )3مصداق افساد فی االرض است.
 )4شروع به جرم افساد فی االرض است.
 .99هر گاه قاتل به هر علت قصاص نشود . ....................
 )1این موضوع تاثیری در مجازات معاون ندارد.
 )2این موضوع باعث تغییر مجازات معاون هم می شود.
 )3این موضوع دادگاه را مخیر می کند که در مجازات معاون تخفیف دهد.
 )4فقط در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت کنند باعث تخفیف مجازات معاون هم می شود.
 .111در کدام یک از موارد زیر در جنایات عمدی بدون رضایت جانی می توان از او دیه گرفت؟
 )1در مواردی که جانی یک نفر و مجنی علیه متعدد باشد.
 )2در مواردی که اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه باشد.
)3در هیچ موردی بدون رضایت جانی نمی توان از او دیه گرفت.
 )4در همه مواردی که مجنی علیه یا ولی دم به جای قصاص تقاضای دیه داشته باشند ،جانی مکلف به پرداخت دیه است.
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آئین دادرسی کیفری
 .111مقررات مربوط به  ............و نیز  ................شامل جرائم موجب  ..................و  .................نمی شود.
 )1منافع ممکن الحصول – پرداخت خسارت معنوی – قصاص – دیه
 )2ضرر و زیان مادی – پرداخت خسارت منافع ممکن الحصول – حد – قصاص
 )3ضرر و زیان مادی  -پرداخت خسارت معنوی – حد – تعزیرات منصوص شرعی
 )4منافع ممکن الحصول – پرداخت خسارت معنوی – تعزیرات منصوص شرعی – دیه
 .112در چه جرایمی دادستان می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
 )1جرایم قابل گذشت
 )2جرایم تعزیری قابل گذشت
 )3جرایم تعزیری درجه هفت و هشت
 )4جرایم تعزیری درجه شش تا هشت
 .113کدام گزینه در خصوص حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق موضوعه ایران صحیح است؟
 )1پذیرفته نشده است.
 )2پذیرفته شده است اما بازپرس تکلیفی به اعالم این حق به او ندارد.
 )3پذیرفته شده است و بازپرس مکلف به اعالم این حق به متهم است.
 )4صرفا در برخی جرایم پذیرفته شده است که در آن موارد هم بازپرس تکلیفی به اعالم حق ندارد.
 .114هر گاه متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر شده ،تقاضا کند به جای آن وثیقه بدهد کدام گزینه صحیح خواهد بود؟
 )1بازپرس مکلف به پذیرش تقاضا است.
 )2بازپرس در رد یا قبول تقاضا مخیر است.
 )3در صورت موافقت دادستان ،بازپرس مکلف به قبول تقاضای متهم است.
 )4چون این عمل نوعی تشدید تامین است ،پذیرش این تقاضا ممنوعیت قانونی دارد.
 .115رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در صالحیت دادگاه کیفری یک نیست؟
 )1جرایم سیاسی و مطبوعاتی
 )2جرایم مستوجب سلب حیات
 )3جرایم مستوجب مجازات قطع عضو
 )4جرایم مستوجب نصف دیه و باالتر
 .116کدامیک از اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام نسبت به آراء کیفری را ندارند؟
 )1قاضی اجرای احکام کیفری.
 )2محکوم علیه ،وکیل یا نماینده قانونی او.
 )3شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان.
 )4دادستان از جهت برائت متهم ،عدم انطباق با قانون و یا عدم تناسب مجازات.
 .117هر گاه دعوای ضرر و زیان از ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود کدام گزینه صحیح خواهد بود؟
 )1مدعی خصوصی دیگر حق مراجعه به دادگاه کیفری را ندارد.
 ) 2همواره می تواند دعوای خود را از دادگاه حقوقی پس گرفته و به دادگاه کیفری مراجعه کند.
 ) 3تا قبل از اولین جلسه دادرسی مدعی خصوصی می تواند دعوای خود را مسترد کرده و به دادگاه کیفری مراجعه کند
 ) 4مدعی خصوصی دیگر حق مراجعه به دادگاه کیفری را ندارد مگر این که پس از اقامه دعوا متوجه شود که دعوا جنبه کیفری نیز داشته است.
 .118گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که:
 )1ضابطان موثق و مورد اعتماد باشند.
 )2برخالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نبوده و بر اساس مقررات و ضوابط قانونی تهیه شود.
 )3برخالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد.
 )4بر اساس مقررات و ضوابط قانونی تهیه شود.
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 . 119الف از ب به اتهام سرقت خودروی متعلق به خود شکایت می کند و ب در مقام دفاع مدعی مالکیت می شود .صدور قرار اناطه در این
مورد:
 )1جایز است
 )2ممنوع است
 )3الزامی است
 )4در صورت تقاضای طرفین الزامی است
 .111تحقیقات مقدماتی چه جرایمی بر عهده بازپرس است؟
)1کلیه جرایم
 )2جرایم مهم
 )3جرایم غیر موضوع ماده 302
 )4جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری یک است.
 .111در خصوص قرار نظارت قضایی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
 )1صدور این قرار الزامی است.
)2مدت اعتراض به این قرار اگر از دادسرا صادر شده باشد  10روز و اگر از دادگاه صادر شده باشد  20روز می باشد.
 )3این قرار اصوالً در تکمیل قرارهای تأمین کیفری صادر می شود و اصوالً به طور مستقل صادر نخواهد شد مگر در موارد پیش بینی شده در قانون.
 )4صدور قرار نظارت قضایی همچون تأمین کیفری الزم نیست مستدل ،موجه و متناسب با جرم ارتکابی یا شخصیت مرتکب باشد.
 .112کدام گزینه در خصوص فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی صحیح است؟
 )1نباید کمتر از پنج روز باشد.
 )2نباید کمتر از سه روز باشد.
 )3نباید کمتر از یک هفته باشد.
 )4جز در موارد فوری نباید کمتر از یک هفته باشد.
 .113کدام گزینه درست است؟
 )1آراء دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر است مگردر مواردی که قطعی باشد که در این مورد نیز اصل بر صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
 )2آراء دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر است مگر در مواردی که قطعی باشد که در این مورد نیز اصل بر صالحیت دیوان عالی است.
 )3آراء دادگاههای کیفری قطعی است مگر در مواردی که قابل تجدیدنظر باشد که در این مورد نیز اصل بر صالحیت دیوان عالی است.
د) آراء دادگاههای کیفری قطعی است مگر در مواردی که قابل تجدیدنظر باشد که در این مورد نیز اصل بر صالحیت دادگاه تجدیدنظر است.
 . 114رفع ابهام و اجمال از رأی با  ..............است ،اما رفع اشکاالت مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی با  ..........است.
 )1دادگاه صادرکننده حکم قطعی -قاضی اجرای احکام کیفری
 )2قاضی اجرای احکام -دادگاه صادرکننده حکم قطعی
 )3دادگاه صادرکننده حکم بدوی که حکم در حوزه او اجرا می شود -دادگاه صادرکننده حکم قطعی
)4قاضی اجرای احکامی که حکم توسط او صادر می شود -دادگاه صادرکننده حکم بدوی که حکم در حوزه او اجرا می شود.
 .115کدامیک از گزینه های زیر از شرایط صدور قرار بایگانی پرونده برای خود داری از تعقیب متهم نمی باشد؟
 )1این قرار تنها در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت ،هشت قابلیت صدور دارد.
 )2صدور این قرار اختیاری است.
 )3این قرار ظرف  10روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض است.
 )4برای صدور این قرار التزام کتبی تنها در موارد ضروری از متهم اخذ می شود.
 .116در احضار متهم کدام یک از موارد زیر عذر موجه محسوب می شود؟
 )1فوت برادرزاده
 )2فوت دائی
 )3فوت خاله
 )4فوت عمو
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 .117چنانچه بازپرس جرمی را اخالل در نظم عمومی و دادستان محاربه بداند :
 )1حل اختالف با دادگاه صالح است.
 )2حل اختالف با دادگاه انقالب است.
)3حل اختالف با دادگاه کیفری یک است.
 )4حل اختالف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
 .118کدام گزینه نادرست است؟
 )1هرگاه بزرگسال با مشارکت طفل مرتکب جرمی شود ،به جرم او (بزرگسال) در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
 )2به جرایم شرکا و معاونین در دادگاه متهم اصلی رسیدگی می شود مگر در قانون طور دیگری مقرر شده باشد.
 )3هرگاه یک فرد عادی با یکی از مقامات موضوع ماده  307در ارتکاب جرم مشارکت نماید به جرایم فرد عادی در دادگاه صالح تهران رسیدگی می شود.
 )4در جرایمی که تحقق آنها منوط به فعل دو نفر است هرگاه رسیدگی به اتهامات یکی از دو نفر در صالحیت دادگااه اطفاال باشاد ،رسایدگی باه اتهاام
شخص دیگر هم در صالحیت دادگاه اطفال خواهد بود.
 . 119در مواردی که به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می شود ،تمام وظایف
و اختیارات دادسرا ،از جمله شرکت در جلسه محاکمات و دفاع از کیفرخواست بر عهده چه مرجعی است؟
 )1دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به جرم.
 )2هر یک از دادسراهای محل وقوع جرم یا دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به جرم به انتخاب قاضی دادگاه کیفری یک.
 )3هر یک از دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به جرم که زودتر اقدام کند.
 )4دادسرای محل وقوع جرم.
 .121با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری ایران،کدام گزینه درست است؟
 )1در صورتی که طرفین دعوا ولو بدون توافق با یکدیگر حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند،تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود.
 )2در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند،تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود.
 )3در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی یا شفاهی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند ،تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود.
 )4طرفین دعوا تحت هیچ شرایطی حق ساقط کردن حق تجدیدنظر خواهی خود را نخواهند داشت.
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