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 دانشجوی گرامی  

 

و  حضور در کالس  دانشجو  بین  و دو طرفه  زنده  ارتباط  متنوع،  بدلیل حل مسائل  های موسسه فاضل 

جو   در  گرفتن  قرار  آزمون استاد،  و  دانشجو  اشکاالت  رفع  رقابت،  انگیزه  ایجاد  های کالسی که کنکور، 

آمادگی خود مطلع می  از میزان  آن  نمی ضمن  است که  انتخابی  یا چند  شوید  با مطالعه یک  آنرا  توان 

 کتاب مقایسه کرد.

 

که  دهد  می  را  امکان  این  شما  به  فاضل  موسسه  کشوری  هماهنگ  کنکورهای  در  شرکت 

ی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید  جایگاه واقع

 کرد.

  



 قدرداني و سپاس  

 
باقر حسيني استاد اصول فقه موسسه آموزش  با تشكر از جناب آقاي دكتر   سيد محمد 

 عالي فاضل شيراز در پاسخگويي به بخش سواالت اصول فقه  

 و  

با تشكر از سركار خانم   غزل عابدي كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شيراز  

بخش سواالت حقوق جزا    پاسخ هاي     ويرايش و بازبيني در و عضو كانون وكالي فارس  

 و تطبيق آن ها با قانون جديد   و آيين دادرسي كيفري 

 و  

براي   94آزمون وكالت كانون وكالي فارس در سال  15از جناب آقاي مهرداد عيسي پور دتبه با تشكر 

 ويراستاري علمي كل كتاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيش گفتار 
 

 قبل از مطالعه کتاب به نکات زیر توجه فرمایید:   

می    98تا    85سال اخیر یعنی سال های    سیزدهکتاب حاضر مجموعه سواالت آزمون وکالت در  

های   کانون  سراسری  اتحادیه  سوی  از  منتشره  پاسخنامه  اساس  بر  آن  های  پاسخ  که  باشد؛ 

 ه است. وکالی دادگستری )اسکودا( در سایت سازمان سنجش صورت گرفت

شایسته است داوطلبان گرامی یک ماه قبل از آزمون اصلی، در منزل محیطی شبیه محیط    ✍

آزمون  لباس و پوششی که در  با  نمایند، بدین نحو که  و خودآزمایی  ایجاد کرده  اصلی  آزمون 

اصلی شرکت خواهند نمود و همچنین استفاده از صندلی در هنگام پاسخ دادن به سواالت، و  

آوری تحمل    جمع  برای  خویش،  دسترس  از  جزوات  و  کتب  آماده    120تمام  نشستن  دقیقه 

 شوند.  

صبح انجام دهید چرا که آزمون  11تا  9همچنین بهتر است خود آزمایی را در فاصله زمانی  ✍

 اصلی در این ساعت برگزار می شود.  

آمده با قیچی  قبل از گرفتن آزمون از خود، برگ پاسخنامه ای را که در انتهای هر سال  ✍ 

 جدا کرده و سپس آزمون از خود را شروع نمایید. 

بعد از پایان آزمون، تعداد پاسخ های صحیح، غلط و سفید خود را در قسمت مربوطه وارد   ✍

 نموده و به روشی که در زیر آن نوشته شده درصد خود را حساب نمایید.   

ید و مطمئن شوید آخر سوال از هنگام پاسخگویی، سواالت را به طور دقیق و کامل بخوان  ✍

شما چه خواسته شده است. متاسفانه داوطلبان به دلیل شتاب و استرس هنگام خواندن سوال، 

به جای کدام گزینه صحیح نیست، کدام گزینه صحیح است را دیده و پاسخ را اشتباه وارد می  

د به ویژه هنگام وارد  نمایند. خطای دید طبیعی است اما با آرامش می توان از آن جلوگیری نمو

را دقیق در سر جای خود و جلوی سوال مربوطه  پاسخ  پاسخنامه دقت کنید  پاسخ در  کردن 

 عالمت بزنید.  

از پاسخگویی به تمام سواالت خودداری نمایید اگر پاسخ سوالی را نمی دانید شانسی به آن    ✍

نشانه   بلکه  نیست  شما  ضعف  نشانه  سواالت  گذاشتن  سفید  ندهید  تدبیر  جواب  و  مهارت 

شماست چرا که پاسخ سفید امتیازی در برندارد اما پاسخ غلط نمره منفی و کم شدن امتیاز را  

 در پی دارد.  

اگر پاسخ سوالی را نمی دانید وقت را هدر ندهید دور آن دایره ای بکشید و به سوال بعد   ✍

 بروید، تا هنگام وقت اضافه دوباره با آرامش به آن فکر کنید.  



نگام خواندن گزینه ها هر چهار گزینه را به طور دقیق و کامل بخوانید و با اولین جواب ه  ✍

نه گزینه  باشید  تر  باشد. دنبال گزینه صحیح  تر  صحیح عجله نکنید شاید گزینه بعدی کامل 

 صحیح. 

نکنید،    ✍ عوض  را  ها  پاسخ  االمکان  حتی  سواالت،  بر  مرور  هنگام  داشتید،  اضافه  وقت  اگر 

ابت نموده اولین پاسخی که به سوال داده می شود صحیح ترین پاسخ است مگر این که  تجربه ث

 اطمینان کامل داشتید که پاسخ شما غلط بوده و بایستی عوض شود. 

خود   ✍ اشتباهات  و  نقاط ضعف  رفع  صدد  در  آن،  تصحیح  و  خود  از  آزمون  گرفتن  از  پس 

تمرکز بوده یا ناشی از عدم دانش و مطالعه   برآیید؛ این که اشتباه های شما ناشی از عدم دقت و 

کافی؛ بدین معنا که گاهی داوطلب پاسخ سوال را می دانسته اما بی دقتی و شتاب باعث اشتباه  

مانده   باقی  فرصت  در  است  بهتر  پس  داند  نمی  را  سوال  پاسخ  واقعا  گاهی  اما  است  شده  او 

 درصدد رفع آن و مرور نکات مهم باشد.  

امید است با دقت، تمرکز و مطالعه عمیق و دقیق مطالب در یک دوره زمانی مناسب و با برنامه  

 ریزی دقیق و حفظ آرامش در روز آزمون، به موفقیت برسید.  
 

 الهه جمشیدی    –با آرزوی پیروزی 
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 85آزمون وكالت سال 

 حقوق مدني  

 آيا انكار بعد از اقرار مسموع است؟  -1

 صورتي مسموع نيست.    . انكار بعد از اقرار در هيچ1

 . انكار بعد از اقرار مسموع است به قيد سوگند.  2

 . ادعاي فساد و اشتباه از سوي مقر پذيرفته مي شود ولي براي ضرر زدن به اقرار بايد ادعا اثبات شود. 3

 . ادعاي فساد و اشتباه پذيرفته مي شود و نياز به اثبات ندارد.  4

 عقد ضمان را در چه مواردي مي توان فسخ كرد؟   -2

 ا ندارد .عقد ضمان الزم است و ضامن يا مضمون عنه حق فسخ آن ر1

 عقد ضمان الزم است مگر در صورت اعسار ضامن  . 2

 . عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و حق فسخ نسبت به دين مضمون به قابل فسخ است.  3

 . عقد ضمان در صورت اعسار ضامن و حق فسخ نسبت به دين مضمون به و تخلف از مقررت عقد قابل فسخ است.  4

در     -3 كه  منفعتي  خصوصیت  تواند اگر  مي  منفعتي  چه  از  مستاجر  نباشد،  منظور  است  شده  تعیین  اجاره 

 استفاده كند؟ 

 .مستاجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معين باشد. 1

 .مستاجر مقيد به منافعي است كه ضرر كمتري از منفعت تعيين شده دارد. 2

 .عقد اجاره تعيين شده است ر ي است كه دمنفعتمستاجر مقيد به همان . 3

 .مستاجر آزاد است كه از هر منفعتي استفاده كند. 4

 نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل مي شود از آن كیست؟  -4

 به شفيع تعلق دارد . 1

 به مشتري تعلق دارد . 2

 نماء متصل به شفيع و نماء منفصل به مشتري تعلق دارد. 3

نما  ينما.  4 به شفيع و  را كه    ي متصل  يا درختي  بنايي را كه كرده  تواند  به مشتري تعلق دارد. ولي مشتري مي  منفصل 

 كاشته قلع كند 

قالیچه اي به شرط داشتن مقدار معین ابعاد فروخته مي شود ولي در زمان تسلیم معلوم مي گردد كه بیش   -5

 فروشنده چه حقي دارند؟ از آن مقدار است. در اين صورت خريدار و 

 خريدار و فروشنده هر دو حق فسخ بيع را دارند . 1

 .مقدار زائد متعلق به فروشنده است. 2

 .فروشنده حق فسخ بيع را دارد. 3

 قراردادي بر مساحت شرط شده مي تواند بر ثمن بيفزايد  اي هفروشنده به تناسب ب. 4

اگر مالي به وصف و نديده فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم شود كه مبیع وصف مشروط را ندارد خريدار   -6

 چه اختیاري دارد؟ 

 .مي تواند الزام فروشنده را به تسليم مالي كه داراي وصف معهود است بخواهد. 1

 را فسخ كند  مي تواند معامله . 2
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 آيين دادرسي مدني  

 ...انتفاع ملكي اقامه دعوي كرده و دعوي وي رد شده استكسي كه راجع به مالكیت يا اصل حق ارتفاق و  -21

 .مي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد. 1

 .نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد. 2

 .فقط مي تواند نسبت به ممانعت از حق طرح دعوا نمايد. 3

 .به تصرف عدواني طرح دعوي نمايدفقط مي تواند نسبت . 4

 ...در صورتي كه طرف دعوا تامیني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد  -22

 .دادگاه در صورت مصلح مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد. 1

 .دادگاه مكلف است از دستور موقت رفع اثر نمايد. 2

 .دستور موقت رفع اثر نمايدرئيس دادگستري محل مي تواند از . 3

 .رئيس دادگاه تجديدنظر مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد. 4

 ...در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن آماده صدور راي باشد دادگاه -23

 .مكلف به انشاء راي نسبت به همان قسمت است. 1

 .شدن همه قسمت ها اقدام به صدور راي مي نمايد رسيدگي را ادامه مي دهد و پس از آماده. 2

 .با درخواست خواهان و عدم مخالفت خوانده مكلف به انشاء راي نسبت به همان قسمت مي باشد. 3

 .با درخواست خواهان مكلف به انشاء راي نسبت به همان قسمت مي باشد. 4

تجديدنظر قرار گیرد در صورت فرجام خواهي از آن و اگر قرار صادره در دادگاه بدوي مورد تايید دادگاه    -24

 ....پس از نقض براي رسیدگي به ماهیت دعوا پرونده

 .به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر تاييد كننده قرار ارجاع مي شود. 1

 .به شعبه ديگر دادگاه بدوي صادر كننده قرار ارجاع مي شود. 2

 .ي شودبه دادگاه بدوي صادر كننده قرار ارجاع م. 3

 .به دادگاه تجديدنظر تاييد كننده قرار ارجاع مي شود. 4

 .... تقديم دادخواست واخواهي خارج از مهلت قانوني بدون عذر موجه -25

 .قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر مي باشد. 1

 قابل رسيدگي به هيچ وجه نمي باشد . 2

 .قابل رسيدگي فرجامي در ديوانعالي مي باشد. 3

 .عنوان تجديدنظر مي باشده قابل رسيدگي در شعبه صادر كننده حكم غيابي ب. 4

در صورتي كه حكم دادگاه حقوقي پس از فرجام خواهي در ديوان عالي كشور نقض شود دادگاه مرجوع   -26

 الیه چه اقدامي انجام مي دهد؟ 

 .دادگاه مرجوع اليه مكلف به تبعيت از شعبه ديوان عالي كشور است. 1

 .ادگاه مرجوع اليه تكليفي به تبعيت از شعبه ديوان نداردد. 2

 .دادگاه فقط از باب تعيين صالحيت مكلف به تبعيت از ديوان عالي كشور است. 3

اگر نقض حكم به علت نقص تحقيقات باشد مكلف به تبعيت ا زنظر ديوان است در غير اين صورت مي تواند راي اصراري .  4

 .صادر نمايد

 ناشي از قراردادها كدام دادگاه صالح به رسیدگي است؟  در دعاوي -27

 دادگاه محل انجام تعهد . 1
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 جزای عمومی و اختصاصی 

 مجازات هاي زير قابل اعمال است؟ تكرار جرم در كدامیک از جرم ها و-41

 جرم ها و مجازات هاي تعزيري . 1

 در جرم ها و مجازات هاي مشمول مقررات تعزيري و بازدارنده . 2

 جرم ها و مجازات هاي قصاص ـ حدود ـ ديات ـ تعزيرات و بازدارنده . 3

 در جرم ها و مجازات هاي حدود ، تعزير و مجازات هاي بازدارنده . 4

 كدام يک از احكام جزايي زير قابل تعلیق نیست؟  -42

 صدور چک بالمحل . 1

 غصب عناوين و مشاغل . 2

 هتک حرمت اشخاص . 3

 خيانت در امانت . 4

يا   -43 آسیب  باعث  و  كند  مي  عبور  محل  آن  از  عابري  نمايد  مي  ملک خود چاهي حفر  محدوده  در  شخصي 

 :خسارت عابر مي گردد. در اين صورت

 .مسئول است و بايد از عهده خسارت يا ديه ي عابر برآيدمالک . 1

 .مالک مسئول است منتهي مسئوليت وي نسبت به نصف خسارت يا ديه است. 2

 .ديه يا خسارتي متوجه مالک نخواهد بود. 3

 مسئوليت متوجه مالک است با اين شرط كه تقصيري از ناحيه وي سر زده باشد . 4

ماموري  -44 و  مقامات  از  كدام هر يک  به  كنند  را سلب  افراد ملت  آزادي شخصي  قانون  بر خالف  كه  ن دولتي 

 مجازات هاي زير محكوم خواهند شد؟

 انفصال از خدمت . 1

 شش ماه تا سه سال زندان . 2

 سال   5تا  3شش ماه تا سه سال زندان و محروميت از مشاغل دولتي به مدت . 3

 .مشاغل دولتي و زندان از شش ماه تا سه سالسال از   5تا  3انفصال از خدمت و محروميت . 4

 عفو عمومي در صالحیت كدام يک از مراجع زير است؟  -45

 مقام رهبري. 1

 مجلس شوراي اسالمي . 2

 مجمع تشخيص مصلحت نظام . 3

 شوراي امنيت ملي كشور . 4

 ......مجازات قتل شبه عمد ناشي از بي احتیاطي يا بي مباالتي -46

 ن است توامازندان و ديه . 1

 .زندان است بدون لزوم تقاضاي اولياي دم و ديه در صورتي تعيين مي شود كه اولياي دم درخواست كرده باشند. 2

 .زندان است در صورت شكايت اولياي دم. 3

 فقط پرداخت ديه است به شرط درخواست اولياي دم . 4

مزاحمت و ممانعت از حق صدور قرار بازداشت موقت در جرايم تجاوز به ملک غیر و تصرف عدواني و رفع    -47

 .... متهم

 .نفر يا بيشتر باشند و قرائن قوي داللت بر ارتكاب جرم نمايد 3الزامي است در صورتي كه تعداد متهمان . 1
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 آیین دادرسی کیفری 

 :چنانچه در امور مالي قبل از صدور حكم قطعي متهم فوت كند -61

 .قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. 1

 .با موافقت دادستان پرونده بايگاني مي شود. 2

 .با اسقاط حقوق عمومي حقوق خصوصي هم ساقط مي شود. 3

 خود باقي مي ماند با فوت متهم ادعاي خصوصي به قوت  . 4

 :دادگاه كیفري وقتي قرار اناطه صادر مي كند كه -62

 شاكي رضايت خود را اعالم نمايد . 1

 جلب نظر كارشناس ضروري باشد . 2

 .چنانچه اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به ان در صالحيت دادگاه ديگري است. 3

 .صادر نمايد مگر متهم تقاضا كنددادگاه كيفري نمي تواند قرار اناطه . 4

هر گاه شخصي مرتكب جرايم متعددي شده باشد كه اتهامات از حیث كیفر مساوي نیستند رسیدگي به   -63

 :آنها در صالحیت دادگاه كیفري عمومي دادگاه انقالب يا نظامي باشد متهم 

 .محاكمه مي شودابتدا در دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد . 1

 .در دادگاه كيفري محاكمه مي شود. 2

 .مي شود   پرونده در هر يک از موارد اتهامي پس از تفكيک به دادگاههاي صالحه ارسال و در آنجا محاكمه . 3

 .در دادگاه انقالب محاكمه مي شود. 4

 :وكیل متهم در كلیه مراحل تحقیق مي تواند -64 

 .بجاي متهم دفاع كند. 1

 .پس از تحقيق اوليه از متهم از وي دفاع كند. 2

 .بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت دفاع از متهم الزم بداند اعالم نمايد. 3

 .صرفا ناظر تحقيقات از متهم بوده بدون آنكه كوچكترين مداخله اي نمايد. 4

 :ترک تعقیب را بنا به درخواست مدعي صادر نمايدچنانچه دادگاه كیفري قرار  -65

 .اعتبار امر مختومه را دارد شاكي نمي تواند مجددا شكايت خود را مطرح كند. 1

 .صدور قرار مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد. 2

 .شاكي بدون تجديدنظرخواهي از قرار مذكور نمي تواند شكايت خود را مجددا مطرح كند. 3

 .رار مذكور شاكي مي تواند پس از جلب موافقت دادستان شكايت خود را مجددا مطرح كندبا صدور ق. 4

 :فاصله بین ابالغ احضاريه متهم به دادگاه و موعد احضار در مواردي كه موضوع فوريت نداشته حداقل -66 

 يک ماه .  4               بيست روز. 3              يک هفته.  2          سه روز. 1

 :در كلیه امور جزايي طرفین دعوي )شاكي ـ متهم( مي توانند -67 

 نفر وكيل انتخاب و معرفي كنند  . دو2                     .يک نفر وكيل معرفي و انتخاب كنند. 1

 .معرفي و انتخاب كنندچندين نفر وكيل .  4            .حداكثر سه نفر وكيل انتخاب و معرفي كنند. 3

 :راي دادگاه كیفري در موارد ذيل غیابي است -68

 .در صورتي كه متهم و وكيل وي در جلسات دادگاه حاضر نشود. 1

 .در صورتي كه متهم يا وكيل وي اليحه نفرستاده باشند. 2

 .در صورتي كه متهم در جلسه دادگه حاضر نشده ولي وكيل وي حاضر شود. 3

 .صورتي كه متهم يا وكيل وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا اليحه نفرستاده باشنددر . 4
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 تجارت حقوق 

 :در صورتي كه تاجر ورشكسته دفاتر خود را بدون تقصیر مفقود نموده باشد -81

 .ورشكسته به تقصير محسوب و به جزاي نقدي محكوم مي شود. 1

 .ورشكسته عادي محسوب است. 2

 .ورشكسته به تقلب محسوب مي شود. 3

 .ورشكسته به تقصير محسوب مي شود . 4

 تعداد حداقل شركا در شركت هاي سهامي عام چند نفر است؟ -82

 . نه  4                      . هفت  3                  . پنج  2                     . سه 1

يكي از شركت هاي مذكور چنانچه شركتي در ايران تشكیل و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت    -83

 :در قانون تجارت در نیاورد

 .شركت تضامني محسوب مي شود. 1

 .شركت با مسئوليت محدود محسوب مي شود. 2

 .شركت مدني محسوب مي شود. 3

 .شركت باطل است. 4

در صورتي كه مدير عامل يک شركت تجارتي به نمايندگي از طرف شركت چكي صادر نمايد كه منتهي به   -84 

 :گواهي عدم پرداخت شود

 .فقط مدير عامل كه چک را صادر كرده است مسئوليت كيفري دارد. 1

 .مدير عامل و عضو هيات مديره مسئوليت كيفري و حقوقي دارد. 2

 .مدير عامل مسئوليت كيفري و شركت مسئوليت حقوقي دارد. 3

 .و شخص مي باشدمدير عامل مسئوليت كيفري و مسئوليت تضامني و حقوقي متوجه هر د. 4

 :مسئولیت شركا در شركت نسبي -85 

 .به ميزان سرمايه ايست كه در شركت آورده اند. 1

 .تضامني است و هر يک از شركا مسئول پرداخت تمام بدهي شركت خواهند بود. 2

 .مي باشد      هر شريک فقط به نسبت سرمايه اي كه در شركت آورده است مسئول پرداخت ديون شركت  . 3

 .كليه شركا مسئوليت مدني دارند و ميزان مسئوليت آنان را دادگاه تعيين مي كند. 4

 براي تاسیس شركت سهامي عام موسسین شركت بايد؟  -86 

عهد كرده، الاقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي بنام شركت  اقال بيست درصد از سرمايه شركت را خود ت.  1

 .در شرف تاسيس نزد يكي از بانكها بسپارند

سي و پنج درصد از سرمايه شركت را نقدا در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزد يكي از بانک ها پرداخته و نيازي  .  2

 .به تعهد بقيه مبلغ ندارند

سرمايه شركت را تعهد نموده و بيست درصد آن را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزد يكي از بانک  صرفا نصف  .  3

 .ها بسپارند

 .سي و پنج درصد از سرمايه شركت را پرداخت كرده و كل سرمايه را تعهد نمايند. 4

 :انتشار اوراق قرضه ممكن نیست مگر وقتي كه -87 

 .يه شده و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشدكليه سرمايه ثبت شده شركت تاد. 1

 .نصف سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و سه سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته باشد. 2

 .كليه سرمايه شركت تاديه شده و سه سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته باشد. 3
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 اصول فقه 

 در تعارض اصاله الصحه در عقد بیع با اصل عدم تاثیر حكم چیست؟  -101

 اصل ثالث بر حسب مورد تساقط هر دو اصل و رجوع به 

 تقدم اصل عدم تاثير عقد بر اصاله الصحه 

 تقدم استصحاب بقاء مالكيت بايع نسبت به مبيع

 تقدم اصاله الصحه بر اصل عدم تاثير عقد 

 .... است.  وع شک درنع طالق چه نوع استصحابي است؟ از استصحاب بقاي زوجیت در صورت ترديد در وقو -102

 قتضي م. 4         رافعيت موجود . 3           بقاء مستصحب  .  2          وجود رافع.  1

 تفاوت اصل عدم با استصحاب عدمي چیست؟  -103 

 .اصل عدم از اصول عمليه است اما استصحاب عدمي جنبه اماريت دارد. 1

 .استصحاب عدمي نسبت به اصل عدم اعم است. 2

 .شود اما اصل عدم توجهي به حالت سابق ندارددر استصحاب عدمي حالت سابق لحاظ مي . 3

 .تفاوتي ميان اين دو اصل نيست. 4

 در تعارض قانون خاص مقدم با عام موخر حكم وحدت رويه چیست؟ -104 

 .قانون خاص مقدم مخصص عام موخر مي باشد. 1

 .قانون خاص ناسخ جزئي عام موخر است. 2

 .قانون عام موخر ناسخ خاص مقدم است. 3

 .تعارض ميان اين دو قانون به تساقط هر دو مي انجامد و بايد به اصول عمليه رجوع شود. 4

 در صورت علم اجمالي به وجوب يا حرمت عملي تكلیف چیست؟ -105

 .اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاري مي گردد. 1

 .احتمال حرمت بر احتمال وجوب رجحان دارد. 2

 .مال وجوب و احتمال حرمت تعارض و تساقط مي كنندبا وجود اين علم اجمالي احت. 3

 .با وجود اين علم اجمالي هيچ اصلي قابل اجرا نيست بلكه تخيير تكويني بر مورد حاكم است. 4

 هر گاه میان متعاملین در مبلغ ثمن اختالف باشد نظر كدام يک مقدم است؟ -106

 .الن معامله مي انجامداختالف متعاملين در مبلغ ثمن به مجهول شدن ثمن و بط . 1

 .با توجه به اصل برائت ذمه مشتري نسبت به مبلغ زائد نظر وي مقدم خواهد بود. 2

 .نظر بايع مقدم است زيرا عدم توجه به گفته وي رضايت معاطي را مخدوش مي سازد. 3

 نظر هيچ يک تقدم ندارد و قاضي بايد واقعيت را از طرق ديگر كشف كند . 4

 عرف عام چیست؟حقیقت  -107 

 .معنايي است كه عرف آن را بر معاني ديگر لفظ مشترک ترجيح داده است. 1

 .معنايي متفاوت با معني لغوي كه مردمان با كثرت استعمال براي آن لفظ تثبيت كرده است. 2

 .معنايي است كه عرف آن را بر معني مجازي لفظ ترجيح داده است. 3

 .ي حقيقي لفظ مي داندمعنايي است كه عرف آن را معن. 4

 ....؟ مفهوم مي تواند مخصص قانون عامي گردد -108

 .مفهوم به دليل ضعف داللت نمي تواند عام را تخصيص دهد. 1

 .تواند مخصص عام شود يوفق ممكن است اما مفهوم مخالف نمصيص عام به وسيله مفهوم مخت. 2

 .داردتخصيص عام تنها به وسيله مفهوم اولويت امكان . 3
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 85كليد سواالت حقوق مدني آزمون وكالت  

 توضیح  استناد گزينه سوال 

ج  ر.ک.  ✍ قانون مدني   1277ماده  3 1 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  چاپ  2كتاب   ،

 351، ص انتشارات موسسه فاضلسوم،  

ج  ✍ قانون مدني   701ماده  4 2 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ    ،2ر.ک. 

   210، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

   919و  918، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

، چاپ سوم،  2ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، ج   قانون مدني   491ماده  1 3

 89، ص  انتشارات موسسه فاضل

 633نكته ،  كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

چاپ سوم،    ،2ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، ج   قانون مدني  819ماده  4 4

 278، ص  انتشارات موسسه فاضل

 1059، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

ج  ✍ قانون مدني  385ماده  3 5 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ    ،2ر.ک. 

   56، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

 474، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

ج  ✍ قانون مدني   410ماده  2 6 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ    ،2ر.ک. 

 8، ص  سوم، انتشارات موسسه فاضل

 529و  528نكته ،  كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

ج  ✍ قانون مدني  441ماده  3 7 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ    ،2ر.ک. 

 19، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

 563نكته ،  كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

  854ماده  4حاشيه  2 8

 قانون مدني 

ج  ✍ جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ  2ر.ک.   ،

   290، ص موسسه فاضل سوم، انتشارات 

 1096و  1095، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

ج  ✍ قانون مدني   1093ماده  1 9 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ    ،1ر.ک. 

 213، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

 1261، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

الهه  ✍ قانون مدني  77ماده  3 10 تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  ج  ر.ک.  چاپ    ،1جمشيدي، 

 74، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

 95، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

ج  ✍ قانون مدني  63ماده  2 11 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ    ،1ر.ک. 

 74، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

ج  ✍ قانون مدني   1069ماده  1 12 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  چاپ  1ر.ک.   ،

 204، ص سوم، انتشارات موسسه فاضل

 1224، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍
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 85كليد سواالت حقوق تجارت آزمون وكالت  

 توضیح  استناد پاسخ  سوال 

تجارت  549و    542،  541مواد   2 81   قانون 

1311 

جمشيدي   الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 355، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

قانون    107و    3مواد   2 82 اصالحي  اليحه 

 47تجارت 

جمشيدي   الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 154، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت   220ماده  1 83 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 357، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   قانون صدور چک  19ماده  4 84 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 312، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت   183ماده  3 85 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 166 ، صمجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   47اليحه اصالحي قانون تجارت  6ماده  1 86 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 177، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   47اليحه اصالحي قانون تجارت  55ماده  4 87 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 191ص ،  مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   47اليحه اصالحي قانون تجارت  47ماده  2 88 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 189، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

قانون    107و    5مواد   2 89 اصالحي  اليحه 

 1311قانون تجارت   47تجارت 

جمشيدي   الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 174، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت  99و  98مواد  3 90 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 74، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت  3ماده  4بند  1 91 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

   20، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   47اليحه اصالحي قانون تجارت  83ماده  4 92 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت  185و  123مواد  4 93 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 205، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   47اليحه اصالحي قانون تجارت  17ماده  4 94 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 186، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت  13ماده  3 95 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 28، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   47اليحه اصالحي قانون تجارت  76ماده  2 96 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 177، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

جمشيدي   1311قانون تجارت  423ماده  1بند  2 97 الهه  تاليف  تجارت،  حقوق  كتاب    –ر.ک. 

 367، ص مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل
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 قبل از گرفتن آزمون از خود برگ پاسخنامه را جدا نماييد. 

 

4 3 2 1 91 4 3 2 1 61 4 3 2 1 31 4 3 2 1 1 

    92     62     32     2 

    93     63     33     3 

    94     64     34     4 

    95     65     35     5 

    96     66     36     6 

    97     67     37     7 

    98     68     38     8 

    99     69     39     9 

    100     70     40     10 

    101     71     41     11 

    102     72     42     12 

    103     73     43     13 

    104     74     44     14 

    105     75     45     15 

    106     76     46     16 

    107     77     47     17 

    108     78     48     18 

    109     79     49     19 

    110     80     50     20 

    111     81     51     21 

    112     82     52     22 

    113     83     53     23 

    114     84     54     24 

    115     85     55     25 

    116     86     56     26 

    117     87     57     27 

    118     88     58     28 

    119     89     59     29 

    120     90     60     30 
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 در جدول زير وضعيت خود را وارد نماييد. 

 85وكالت  

 

 درصد  تعداد سفید  تعداد غلط  تعداد صحیح  درس 

     حقوق مدني  

     دادرسي مدني  ن آيي

     جزا   حقوق

     آيين دادرسي كيفري 

     حقوق تجارت 

     اصول فقه 

 

 

 پاسخنامه : نحوه تصحيح 

 

× صحيح  هاي پاسخ  تعداد  𝟑 −  غلط هاي پاسخ  تعداد 

× سواالت تعداد  𝟑 
× 𝟏𝟎𝟎 
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 92آزمون وکالت سال 

 مدنی حقوق 

قیم دعواي راجع به مال منقول مولي علیه را كه در دادگاه مطرح بوده، با رعايت مصلحت او به صلح خاتمه   -1

 صلح نامه اي تنظیم نموده. اين صلح از لحاظ حقوقي چه وضعیتي دارد؟ داده و در دفتر خانه اسناد رسمي،  

 با تصويب دادستان صحيح است . 1

 .چون با رعايت مصلحت محجور بوده صلح صحيح است و نيازي به تصويب دادستان ندارد. 2

 با اطالع قبلي دادستان، صلح صحيح است . 3

 .نيست و فقط با رأي دادگاه مي توان حل و فصل نمودچون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحيح . 4

اگر در ضمن معامله شرط شود كه متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد   -2 

 است، حتي اگر قوه قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقي چه وضعیتي دارد؟ 

 .ن موضوع آن باطل استشرط به لحاظ غيرممكن بود. 1

 شرط صحيح است و متعهد بايد خسارت وارده را بپردازد . 2

 .شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است. 3

 .شرط باطل است اگر متعهد ثابت كند كه حادثه غيرقابل پيش بيني بوده است. 4

 .......  اگر محجور در مقام وفاي به عهد، دين خود را بپردازد، وجه پرداخت شده -3 

 .قابل استرداد است. 1

 .فقط در صورتي قابل استرداد نيست كه گيرنده وجه به محجور بودن پرداخت كننده جاهل باشد. 2

 .قابل استرداد نيست. 3

 .ر آن را تنفيذ كندفقط در صورتي قابل استرداد نيست كه قيم يا ولي محجو . 4

شخصي دو كیلو شمش طال به ديگري فروخته و در عقد بیع مقرر نموده فروشنده ظرف مدت يک ماه آن    -4 

ج گردد  مي  مشخص  تسلیم  زمان  در  نمايد.  تسلیم  طرا  شده  تسلیم  مبیع  از  كیلو  يک  اين   النس  در  نیست. 

 :صورت

 .خواهد داشتعقد بيع صحيح بوده و خريدار حق فسخ معامله را . 1

نيست باطل و نسبت به قسمت ديگر به استناد خيار تبعيض صفقه    البه آن قسمت از مبيع كه از جنس طعقد بيع نسبت  . 2

 .قابل فسخ است

 مشتري مي تواند بايع را به تحويل مبيع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و يا قرارداد را فسخ نمايد . 3

و مطابق با قرارداد تسليم   النمايد كه تمام مبيع را از جنس طمي تواند فروشنده را الزام  عقد بيع صحيح است و مشتري  .  4

 .نمايد

شخصي مال را بدون اذن مالک آن تصرف نموده و به ديگري فروخته. اگر مال قبل از تسلیم به خريدار و بر   -5 

 .................اثر قوه قاهره تلف گردد، مالک 

 .براي قيمت عين و منافع فقط به فضول رجوع نمايدمي تواند . 1

 .مي تواند براي قيمت عين و منافع به اصيل نيز رجوع نمايد مگر اينكه اصيل به فضولي بودن معامله جاهل باشد. 2

 .مي تواند براي قيمت عين و منافع به هر يک از فضول و اصيل متضامناً رجوع نمايد. 3

 .ع ايام تصرف به اصيل رجوع نمايد كه اصيل نسبت به فضولي بودن معامله جاهل بوده باشدزماني مي تواند براي مناف. 4

 :در كلیه مواردي كه تقصیر موجب ضمان يا مسئولیت مدني است، دادگاه موظف است -6 

 .بين اضرار عمدي و غيرعمدي قايل به تفكيک شود. 1
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 آیین دادرسی مدنی 

........... محاسبه مي گرددو در صورت ذي   «بهاي«باشد    (ارز)چنانچه خواسته دعوا پول خارجي    -21  خواسته 

 .حق بودن خواهان، در مرحله اجرا، ............. ارز محاسبه مي شود

 بهاي واقعي  –بهاي واقعي . 1

 بهاي واقعي  –به نرخ بانک مركزي . 2

 به نرخ بانک مركزي  –بهاي واقعي . 3

 به نرخ بانک مركزي -ه نرخ بانک مركزي. ب 4

 ............. دعواي مالكیت راجع به مال غیر منقول علیه شركت -22 

 .بايد در مرحله وقوع مال غير منقول اقامه شود حتي اگر شركت دولتي باشد. 1

 .خواهان مي تواند دعوي را در محل انعقاد عقد يا مركز اصلي شركت اقامه نمايد . 2

 .شركت دولتي باشدبايد در مركز اصلي شركت اقامه نمايد البته اگر  . 3

 .خواهان مي تواند دعوي را در مركز اصلي شركت يا محل وقوع مال غير منقول اقامه نمايد. 4

چنانچه دادگاه نخستین به استناد نظر كارشناس حكم صادر نموده باشد، دادگاه تجديدنظر ............. حكم   -23 

 .رأي صادر كندبدون جلب نظر كارشناس  ............... را فسخ نمايد و

 نمي تواند  –مي تواند . 1

 نمي تواند  –نمي تواند . 2

 مي تواند  –مي تواند . 3

 .جز با درخواست محكوم عليه نمي تواند –مي تواند . 4

اعاده   -24  و   ............... طاري  ثالث  اعتراض  نمايد،  مي  صادر  تجديدنظر  دادگاه  كه  دعوي  رد  قرار  به  نسبت 

 ............. و اعتراض ثالث اصلي .............. استدادرسي طاري 

 مجاز  –مجاز  –مجاز . 2                             مجاز –ممنوع  –ممنوع . 1

 مجاز  –ممنوع  –مجاز . 4                             ممنوع –ممنوع  –مجاز . 3

 را در ........... اقامه نمايد.  در دعواي مطالبه مهريه، زوجه ............. دعواي خود  -25 

 دادگاه محل اقامت خود  –مي تواند . 1

 دادگاه محل اقامت خود  –مي تواند . 2

 دادگاه محل اقامت خوانده  –بايد . 3

 دادگاه محل اقامت خوانده و يا محل وقوع عقد نكاح  –مي تواند . 4

 ........ لیل و امارات در صالحیتدرخواست تأمین د -26 

 .دادگاه است، در هر حال. 1

 .دگاه عمومي وجود نداشته باشدف است اگر در محل داالشوراي حل اخت. 2

 .داشته باشدف است حتي اگر در محل، دادگاه عمومي وجود التشوراي حل اخ. 3

 .دادگاه است البته اگر ارزش موضوع بيش از پنجاه ميليون ريال باشد. 4

چنانچه نسبت به رأي راجع به اصل نكاح كه از دادگاه خانواده صادر مي شود در مهلت مقرر تجديدنظر   -27 

ف دادخواست  رد  قرار  صدور  شود  داده  مقرر  مهلت  از  خارج  نیز  فرجام  دادخواست  و  نشود  با خواهي  رجامي 

 ............... ............ و شكايت از اين قرار در صالحیت

 ديوانعالي كشور  -دادگاه نخستين. 1
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 تجارت حقوق 

 كدام گزينه صحیح است؟  -41 

 منزله واخواست است گواهي بانک محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چک به . 1

 .قانون تجارت قيد شده، در مورد چک هم جاري است 281واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده . 2

 .قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چک پيدا نمي كند 231واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده . 3

به محل استقرار با.  4 نک محال عليه، در دادگاه محل صدور چک دعواي مطالبه را طرح  دارنده چک مي تواند بدون توجه 

 .نمايد

 .انتخاب نخستین گروه از مديران و بازرسان در شركت ..............................انجام مي گیرد -42 

 سهامي عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومي مؤسس . 1

 عام با دو سوم آراء حاضر مجمع عمومي مؤسس  سهامي خاص با اكثريت آراء مطلق مؤسسين و سهامي . 2

 سهامي عام و خاص در مجمع عمومي مؤسس با دو سوم آراء حاضر . 3

 سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس با دو سوم آراء حاضر و در شركت سهامي خاص به اتفاق آراء مؤسسين . 4

 :عدم انعكاس واگذاري سهام شركت هاي سهامي در دفتر ثبت سهام -43 

 موجب بطالن انتقال و عدم استناد به آن مي باشد . 1

 .در هر حال بي اعتبار است مگر آنكه اساسنامه شركت ترتيب ديگري مقرر كرده باشد. 2

 .در مقابل ثالث و شركت بي اعتبار ولي در رابطه طرفين معتبر مي باشد. 3

 ذ هيأت مديره است موجب غير نافذ بودن عمل حقوقي بوده و اعتبار آن مشروط به تنفي. 4

 :مطابق مقررات داوري تجاري بین المللي ايران -44 

 .با وصف بطالن قرارداد اصلي، شرط داوري ضمن آن باطل خواهد بود. 1

 .داور در مورد وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري يا قرار داد اصلي صالحيت اظهار نظر دارد. 2

 نفوذ شرط داوري يا قرار داد اصلي اظهارنامه نمايد داور نمي تواند در خصوص بطالن يا . 3

 .ر بودن قرارداد اصلي به منزله عدم اعتبار شرط داوري استثي االغ تصميم داور در خصوص بطالن و مل . 4

 : چنانچه معلوم گردد تاجر ورشكسته -45 

 پرداخته باشد ورشكسته به تقصير مي گردد پس از تاريخ توقف با ترجيح يكي از طلبكارها بر سايرين طلب او را . 1

 .دفاتر خود را مطابق قانون تنظيم ننموده باشد، ورشكسته به تقلب مي گردد. 2

 .پيش از توقف ميان بستانكاران تبعيض قائل شده، ورشكسته به تقصير مي گردد . 3

فروشي  .  4 يا  تر  پائين  خريدي  خود  ورشكستگي  انداختن  تأخير  قصد  به  توقف،  از  باشد  پس  كرده  روز  مظنه  از  باالتر 

 ورشكسته به تقصير مي گردد 

در تصفیه اختیاري شركت هاي تجاري، كدام يک از موارد زير جزو وظايف و اختیارات متصديان تصفیه   -46 

 محسوب نمي شود؟ 

 انجام معامالت جديد براي بازپرداخت كامل آورده شركا . 1

 غيرآنوصول مطالبات از طريق طرح دعوا يا  . 2

 انجام معامالت جديد براي اجراي تعهدات شركت . 3

 تقسيم دارايي شركت بين شركاء . 4

 . ..............تاريخ توقف شركتي كه حكم ورشكستگي آن پس از انحالل صادر شده -47 

 .حتما در فاصله انحالل تا صدور حكم است.  2                    همان تاريخ انحالل است. 1

 .مكن است قبل از انحالل باشد. م4              ريخ صدور حكم است همان تا. 3
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 اصول فقه 

ماده    -61  االقرب    1200طبق  رعايت  با  ابوين  ي  نفقه  ـ))  مدني  اوالد قانون  اوالد  و  اوالد  ي  عهده  به  فاالقرب 

 است.(( حكم مصداق كدام گزينه مي باشد ؟

 واجب غيري .  4                واجب عيني. 3               ينييواجب تع. 2        واجب كفائي. 1

منوط به اجازه )) صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد  قانون مدني: 65مطابق ماده ي  -62 

 ديان است (( اناطه ي صحت چنین وقفي به اجازه ي ديان مصداق كدام گزينه است؟ 

 واجب تخييري . 4                حكم تكليفي. 3               واجب اصلي. 2                 حكم وضعي. 1

شیعه اي كه مذهب آنان به رسمیت مطابق قانون رعايت احوال شخصیه ايرانیان غیر شیعه، ايرانیان غیر    -63 

باشند مي  مذهب خود  مقررات  تابع  احوال شخصیه  در  : شناخته شده   « ماده  «كلیه  مقرر   5.  نیز  مدني  قانون 

قانون   كه  مواردي  در  مگر  بود  خواهند  ايران  قوانین  مطیع  خارجه  و  داخله  اتباع  از  اعم  ايران  سكنه  داشته 

اينكه مسائ اگر دادرس در  به استثناء كرده  كند، در رسیدگي  نه شک  يا  ل جهیزيه، جزء احوال شخصیه است 

 .زيه زن غیر شیعه ايراني ساكن كشور چه مقرراتي را بايد اعمال كندیدعواي «. باشد جه

چون قدر متيقن اين است كه زوجه از اقليت هاي مذهبي است پس دادرس بايد مطابق مقررات مذهب زوجه به دعوايش  .  1

 رسيدگي كند 

ن قدر متيقن اين است كه زوجه از اقليت هاي مذهبي است و از طرفي در قانون به صراحت جهيزيه از مصاديق احوال چو. 2

 شخصيه اعالم نشده پس دادرس هم مجاز به اعمال قوانين ايران است و هم مقررات مذهب زوجه 

قانون مدني ِقوانين ايران    5داده و به دستور ماده ي  دادرس بايد جهيزيه را خارج از قدر متيقن )) احوال شخصيه (( قرار  .  3

 .را درباره او نيز اجرا كند

آنجا كه قانوني به صراحت احكام  .  4 آنان است از  با اقليت هاي مذهبي، اصل، لزوم رعايت مقررات مذهب  چون در رابطه 

 .را در خصوص جهيزيه اعمال كند  راجع به جهيزيه را از اين قاعده مستثني نكرده، دادرس بايد مقررات مذهبي آنان

قانون مدني كه مي گويد :)) جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در    561در ماده ي    -64 

مقابل عملي اعم از اينكه طرف ِمعین باشد يا غیر معین.(( داللت كلمه ي ))جعاله (( بر )) التزام شخصي به اداء 

 ...(( مصداق كدام نوع داللت است؟ اجرت معلوم در مقابل عمل.

 مطابقه . 4                    تضمن. 3                 اقتضاء. 2             التزام. 1

قانون مدني , )) ... كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او   267برابر ماده ي    -65 

و   ندارد.((  واال حق رجوع  ماده  دارد  انها را   306برابر  امثال  و  يا محجور  اموال غايب  اگر كسي   ((: قانون  همان 

ضرر  موجب  دخالت  در  تاخیر  يا  دخالت  عدم  اگر  كند...  دارد,اداره  اجازه  حق  كه  كسي  يا  مالک  اجازه  بدون 

بوده است.( كردن الزم  اداره  براي  كه  بود  اخذ مخارجي خواهد  كننده مستحق  ,دخالت  باشد  مال  در  صاحب   )

 رابطه با اين دو حكم كدام گزينه نادرست است؟

 .در رابطه با غايب و محجور نمي باشد 267ناسخ حكم ماده ي   306ماده . 1

 ندارد  306منافاتي با حكم عام ماده ي  267حكم خاص ماده ي . 2

 .قرار گيرد 267مي تواند مخصص قاعده عام مندرج در ماده ي  306ماده . 3

 .قاعده ي)) الجمع مهما امكن اولي من الطرح (( مي توان بين حكم دو ماده قايل به جمع شدبه مصداق  . 4

ق.م كه مقرر داشته : )) در بین وراث طبقه ي اولي اگر براي میت اوالدي نباشد اوالد اوالد   889از ماده ي    -66 

يا هر يک از يا مادر خود بوده و  ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي   او هر قدر كه پايین بروند قاءم مقام پدر 
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 جزای عمومی و اختصاصی 

 شود؟  كدامیک از قوانین زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء نمي -81 

 قوانين مربوط به مرور زمان . 1

 قوانين مربوط به تشكيالت قضايي و صالحيت . 2

 قوانيني كه براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده باشد . 3

 قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا قبل از اجراي حكم . 4

 در مورد تأثیر عفو بر مجازاتهاي تبعي ناشي از حكم محكومیت، كدام گزينه صحیح است؟ -82 

 عفو تأثيري بر مجازاتهاي تبعي ندارد . 1

 عفو سبب زوال مجازاتهاي تبعي نيز ميشود. 2

 ميشود ولي عفو خصوصي تأثيري بر آنها ندارد عفو عمومي سبب زوال مجازاتهاي تبعي . 3

 عفو خصوصي موجب زوال مجازاتهاي تبعي ميشود ولي عفو عمومي تأثيري بر آنها ندارد . 4

 در كدامیک از جرائم زير، توبه مرتكب موجب سقوط مجازات است؟ -83 

 مرتكب محاربه بعد از دستگيري . 2                                           قذف. 1

 توهين تعزيري درجه شش . 4                 سرقت تعزيري درجه چهار. 3

را ه  اگر كسي سند خان  -84  وكیل، خانه  ولي  اجاره دهد  را  آن  كه  وكالت دهد  او  به  و  داده  به ديگري  را  اش 

 .....   بفروشد

 عمل او خيانت در امانت است . 1

 عمل او انتقال مال غير است . 2

 كالهبرداري نسبت به خريدار است عمل او . 3

 عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسؤوليت مدني است . 4

چنانچه اقدامات درماني پزشک منطبق با مقررات پزشكي و موازين فني بوده و وي مرتكب تقصیري هم   -85 

 ......  نشده باشد لكن بیمار فوت نمايد

 پزشک ضامن نيست . 1

 پزشک ضامن است . 2

 پزشک در صورتي ضامن نيست كه پيش از معالجه برائت اخذ كرده باشد . 3

 پزشک ضامن نيست ولي ديه از بيتالمال پرداخت . 4

در   -86  شود،  محاكمه  جرم  وقوع  محل  دادگاه  در  و  شود  جرمي  مرتكب  ايران  از  خارج  در  ايراني  يک  اگر 

 .....  دادگاههاي كیفري ايران

 جدد نيستدر هر صورت قابل محاكمه م. 1

 در هر صورت قابل محاكمه مجدد است. 2

 به شرط آنكه عمل ارتكابي از تعزيرات باشد، قابل محاكمه مجدد نيست . 3

 به شرط آنكه عمل ارتكابي از تعزيرات غيرمنصوص شرعي باشد، قابل محاكمه مجدد نيست . 4

 :میشوند، اصوالًكه توسط اشخاصي غیر از پزشک صادر  هاي خالف واقع تصديق نامه -87 

 در صورتيكه موجب ورود خسارت به شخص ثالث يا خزانه دولت گردد جرم است. 1

 در صورتيكه موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد جرم است. 2

 در صورتيكه موجب ورود خسارت به شخص ثالث يا خزانه دولت گردد و به دادگاه نيز ارائه شود جرم است . 3
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 آیین دادرسی کیفری 

 ......   چنانچه رأي توسط دادگاهي كه فاقد صالحیت محلّي بوده، صادر شده باشد، مرجع تجديد نظر -101 

 پرونده را به مرجع صالح ارجاع مينمايد رأي را نقض و . 1

 به لحاظ عدم ارتباط با نظم عمومي، رسيدگي و حكم صادر ميكند . 2

 در صورت طرح ايراد از سوي هر يک از طرفين، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مينمايد . 3

 مرجع صالح ارجاع مينمايد  در صورت طرح ايراد از سوي محكوم عليه، رأي را نقض و پرونده را به . 4

 كدامیک از موارد زير از موجبات صدور قرار موقوفي تعقیب نیست؟ -102 

 عفو عمومي . 1

 فوت متهم يا محكوم عليه . 2

 سخ مجازات قانوني پس از ارتكاب جرم. ن 3

 گذشت شاكي خصوصي در جرم غيرقابل گذشت . 4

 :گذشت مشروط و معلّق شاكي خصوصي -103 

 .تأثير است مطلقاً بي. 1

 .در صورتيكه شرط يا معلق عليه تحقق يابد مؤثر است. 2

 .در صورتيكه شرط يا معلّق عليه، قبل از صدور حكم تحقق يابد مؤثر است. 3

 در صورتيكه شرط يا معلق عليه قبل از اجراي حكم تحقق يابد مؤثر است . 4

اختالف بین دادستان و بازپرس وجود نداشته و بازپرس مكلف به در كدامیک از موارد زير امكان تحقق    -104 

 تبعیت از نظر دادستان است؟ 

 صالحيت محلي . 2                         تشخيص نوع جرم. 1

 صالحيت ذاتي . 4                   نقص تحقيقات بازپرس. 3

رانندگي در آن شهرستان، عابر پیاده را مصدوم میكند. فرماندار شهرستان الهیجان در اثر تخلف در امر    -105 

 مرجع صالح براي تحقیقات و رسیدگي كدام است؟ 

 تهران  يک دادسراي تهران و دادگاه كيفري  . 1

 الهيجان  كيفري دودادسرا و دادگاه . 2

 تهران  يک  دادسراي الهيجان و دادگاه كيفري. 3

 گيالن دادسراي الهيجان و دادگاه مركز استان . 4

 :تشديد مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي توسط مرجع تجديدنظر -106 

 با توجه به اوضاع و احوال، به نظر مرجع تجديدنظر بستگي دارد . 1

 ممنوع است مگر اينكه مجازات كمتر از حداقل قانوني تعيين شده باشد . 2

 ه باشد، بالمانع است در صورتيكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تشديد مجازات كرد. 3

 در صورتيكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد بالمانع است . 4

 :در صورتیكه شخص متهم به قتل عمدي، قبل از صدور حكم قطعي مبتال به جنون شود -107 

 .تعقيب كيفري موقوف خواهد شد. 1

 .تعقيب كيفري تا زمان افاقه متوقف خواهد شد. 2

 .تعقيب كيفري ادامه خواهد يافت. 3

 با درخواست دادستان و موافقت دادگاه فقط براي يكبار تعقيب متوقف خواهد شد . 4

 



 ............كتاب جامع وكالت  .............................................................................................................................................................

243 

 92كليد سواالت حقوق مدني آزمون وكالت 

 توضیح  استناد پاسخ  سوال 

،    1  ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد✍ قانون مدني   1242 ماده 1 1

 11  ، صچاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل

 1447، نكته كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي✍

،    1ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍ قانون مدني  229و  227مواد  2 2

 124  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

 250 جمشيدي، نكتهكتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه  ✍

 قانون مدني   269ماده  3 3

 نظم كنوني   3و حاشيه 

،    1ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍

 153  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

 301 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

جلد  ✍ 4 4 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  موسسه    2ر.ک.  انتشارات  سوم،  چاپ   ،

 22 فاضل، ص 

 576 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

،    1ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍ قانون مدني  261و  259مواد  1 5

 145  فاضل، صچاپ سوم، انتشارات موسسه 

 289 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

جلد  ✍ 3 6 جمشيدي،  الهه  تاليف  مدني،  حقوق  جامع  كتاب  موسسه    1ر.ک.  انتشارات  سوم،  چاپ   ،

 188 فاضل، ص 

 386 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

،    1مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ر.ک. كتاب جامع حقوق  ✍ قانون مدني   263ماده  2 7

 145  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

 293 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

،    2ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍ قانون مدني   455ماده  2 8

 26  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

قانون حمايت   21ماده  2 9

 خانواده جديد  

،    1ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍

 256  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

 1359 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

،    1ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍ قانون مدني    1156ماده  4 10

 228  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

 1322 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

 قانون مدني   903ماده  1 11

 892و ماده 

،    2ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍

 316  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص

 1156 كتاب نكات حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، نكته✍

،    2ر.ک. كتاب جامع حقوق مدني، تاليف الهه جمشيدي، جلد  ✍ قانون مدني   402ماده  4 12

 6  چاپ سوم، انتشارات موسسه فاضل، ص



 ............كتاب جامع وكالت  .............................................................................................................................................................

247 

 92كليد سواالت حقوق تجارت آزمون وكالت 

 توضیح  استناد پاسخ  سوال 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311 ت ق. 314 ماده 2 41

 314، ص  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل

  اصالحي اليحه 25 و 20 و6 مواد 4 42

47 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍

 224و  215  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 47 اصالحي اليحه 40ماده  3 43

 186  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

 مورد در تواند مي ”داور “ 1320 مصوب المللي بين تجاري داوري قانون 10 ماده 1 بند براساس 2 44

 داوري شرط .كند تصميم اتخاذ داوري موافقتنامه  اعتبار يا و  وجود درباره همچنين و خود صالحيت

  تلقي  مستقل اي موافقتنامه عنوان به قانون اين اجراي نظر از باشد قرارداد يک از جزيي صورت به كه

 اعتبار عدم  منزله به نفسه في قرارداد بودن االثر  ملغي و بطالن خصوص در ”داور “ تصميم شود، مي

 .بود نخواهد قرارداد در مندرج داوري شرط

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.   541ماده  4 بند 1 45

 355  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  218ماده  1 46

 237  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  127و  416مواد  4 47

 360  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  566ماده  4 48

 383  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  369ماده  1 49

 55  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

50 3  

مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل،    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 2 51

 304 ص

مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل،    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 4 52

 383 ص

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  421ماده  2 53

 363  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل،    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 2 54

 384 ص

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  343ماده  3 55

 39  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 

مجتبي    –ر.ک. كتاب حقوق تجارت، تاليف الهه جمشيدي  ✍ 1311ق.ت.  423ماده  1 56

 367  نعمت الهي، انتشارات موسسه فاضل، ص 
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 92كليد سواالت اصول فقه آزمون وكالت 

 توضیح  استناد پاسخ  سوال 

سجادي   1 61 حوريا  تاليف  فقه،  اصول  كتاب  فاضل  –ر.ک.  موسسه  انتشارات  حسيني،  باقر  محمد  ،  سيد 

 . 52و46صصويراست سوم،  

از آنجا كه با پرداخت نفقه اقارب توسط هر يک از فرزندان، تكليف از ديگران ساقط مي شود لذا در اين  

و   است  اقارب  نفقه  پرداخت  تنها  به،  مكلفٌ  كه  آنجا  از  هستيم.البته  مواجه  كفايي  واجب  با  ماده 

،مثال مذكوردر منابع آزمون  1)واجب تعييني(هم صحيح است ولي گزينه  2ارد لذا گزينه  جايگزيني ند 

اصول فقه مانندمباني استنباط حقوقي اسالمي يا اصول فقه است و در اين منابع، نفقه اقارب به عنوان  

 واجب كفايي معرفي شده است. 

سجادي   1 62 حوريا  تاليف  فقه،  اصول  كتاب  فاضل  –ر.ک.  موسسه  انتشارات  حسيني،  باقر  محمد  ،  سيد 

 .42و21صصويراست سوم،  

ق.م    65منوط بودن صحت و درستي وقف به اجازه ديّان و طلبكاران، وضعيتي است كه مقنن در ماده  

فعل، مكلف را مورد خطاب قرار  بيان نموده است و قانونگذار در اين ماده نسبت به انجام يا عدم انجام  

نداده است. از اين رو بيان چنين وضعيتي را حكم وضعي مي گوييم.وقتي گزينه »حكم وضعي« صحيح  

باشد   تكليفي مي  از حكم  ناشي  تخييري كه  واجب   و  اصلي  واجب  و  تكليفي  گزينه هاي حكم  باشد 

 عمال كنار رفته و نادرست هستند.

تا 3 63 فقه،  اصول  كتاب  سجادي  ر.ک.  حوريا  فاضل  –ليف  موسسه  انتشارات  حسيني،  باقر  محمد  ،  سيد 

 . 104تا  96صص ويراست سوم،  

تر نظر مفهوم در  از  اجمال مخصِّص منفصل  اين سوال،  داده است.مدر  رخ  اكثر  و  اقل  بين    5اده  ديد 

ترديد  ق.م،عام و قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه،خاص و مخصِّص عام است.هم اكنون  

احوال شخصيه،فقط   آيا  دارد كه  است و شک وجود  دادرس،در خصوص مفهوم لفظ»احوال شخصيه« 

آنها،   بر  آمده يا عالوه  به ميان  نكاح و طالق و ارث و  وصيت است كه در قانون اساسي از آن، سخن 

بين احتمال معناي محدود يقيني)اقل متقين(و معناي گست اين رو ترديد  نيز است.از  رده كه  جهيزيه 

عام   از  اين حالت خاص كه مخصِّص، منفصل  بر يقين،مشكوک)اكثر مشكوک(است.در  مازاد  به  نسبت 

است و اجمال در مفهوم و متن مخصِّص است و ترديد بين اقل و اكثر مي باشد مقدار اقل متقين)نكاح  

وده و اكثر  و طالق وارث و وصيت(، مشمول مخصّص)قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه(ب 

به عام سرايت    5مشكوک)جهيزيه(، مشمول عام)ماده   ق.م(است.در اين حالت خاص، اجمال مخصِّص 

بين متباينين يا اقل و   نظر مفهوم يا مصداق،ترديد  نمي كند ولي در ساير حاالت اجمال مخصِّص )از 

شود و در مورد    اكثر،مخصِّص متصل يا منفصل(، اجمال مخصِّص به عام سرايت كرده و عام مجمل مي

يا اصول   قواعد ديگر  يا  قانوني ديگر  موازين  به  بلكه  استناد كرد  يا مخصِّص  عام  به  توان  نمي  اجمال، 

 عمليه استناد مي كنيم.

سجادي   4 64 حوريا  تاليف  فقه،  اصول  كتاب  فاضل  –ر.ک.  موسسه  انتشارات  حسيني،  باقر  محمد  ،  سيد 

 . 64و63صصويراست سوم،  

لفظ »جعاله« ماده  داللت  در  كه  معناي جعاله  تمام  بر  است.اگر    561،  مطابقي  بيان شده،داللت  ق.م 

داللت لفظ بر »جزء معناي عبارت« باشد داللت تضمني محقق شده است و اگر لفظ بر »الزمه معناي  

 خود« داللت داشته باشد داللت التزامي محقق شده است.

سجادي   2 65 حوريا  تاليف  فقه،  اصول  كتاب  فاضلسي  –ر.ک.  موسسه  انتشارات  حسيني،  باقر  محمد  ،  د 
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 قبل از گرفتن آزمون از خود برگ پاسخنامه را جدا نماييد. 

4 3 2 1 91 4 3 2 1 61 4 3 2 1 31 4 3 2 1 1 

    92     62     32     2 

    93     63     33     3 

    94     64     34     4 

    95     65     35     5 

    96     66     36     6 

    97     67     37     7 

    98     68     38     8 

    99     69     39     9 

    100     70     40     10 

    101     71     41     11 

    102     72     42     12 

    103     73     43     13 

    104     74     44     14 

    105     75     45     15 

    106     76     46     16 

    107     77     47     17 

    108     78     48     18 

    109     79     49     19 

    110     80     50     20 

    111     81     51     21 

    112     82     52     22 

    113     83     53     23 

    114     84     54     24 

    115     85     55     25 

    116     86     56     26 

    117     87     57     27 

    118     88     58     28 

    119     89     59     29 

    120     90     60     30 
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 در جدول زير وضعيت خود را وارد نماييد. 

 وكالت  

 

 درصد  تعداد سفید  تعداد غلط  تعداد صحیح  درس 

     حقوق مدني  

     آيين دادرسي مدني  

     حقوق تجارت 

     اصول فقه  

     حقوق جزا 

     آيين دادرسي كيفري 

 

 پاسخنامه : نحوه تصحيح 

 

× صحيح  هاي پاسخ  تعداد  𝟑 −  غلط هاي پاسخ  تعداد 

× سواالت تعداد  𝟑 
× 𝟏𝟎𝟎 
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 97آزمون وكالت سال 

 

 حقوق مدني 

الفوت تقسیم شده است. اگر پس از حكم موت فرضي غايب مفقوداالثر صادر شده و اموال او میان وراث حین  -1

 غايب پیدا شود، كدام مورد صحیح است؟صدور حكم موت فرضي و تقسیم اموال، 

 گردد، اما در مورد عوض اموال مصرف شدني، غايب حقي ندارد. ( اگر عين اموال موجود باشد، به غايب بازمي1

به استرداد عين اموال و منافع آن و همچنين پرداخت مثل يا قيمت  2 ( وراث در هر حال در مقابل شخص غايب، موظف 

 هستند.اموال تلف شده 

 گردد، و اال حقي بر وراث ندارد.( اگر عين اموال موجود باشد، به غايب بازمي3

 گردد.( آنچه از عين اموال و منافع و عوض آن كه موجود باشد، به غايب بازمي4

 عقد وقف در كدامیک از موارد زير، باطل است؟  -2

 ( وقف مالي كه نسبت به آن، شخص ديگري حق ارتفاق دارد.1

 وقفي كه به موجب اراده واقف، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است. ( 2

 ( وقف مالي كه در اجاره شخص ديگري است. 3

 عليه، مشاع است. ( وقف مالي كه ميان واقف و موقوف4

  فروشد. اگر اتومبیل مذكور متعلق بهشخص »الف«، اتومبیل معیني را به عنوان فضولي به شخص »ب« مي  -3

 غیر باشد، كدام مورد در خصوص اين معامله، صحیح است؟

    شود.( غيرنافذ است و تنها با تنفيذ »الف« معتبر مي1

 ( اگر معلوم شود »الف« از صاحب مال وكالت داشته، معتبر است. 2

       ( در هر حال غيرنافذ است.3

 شود. ( غيرنافذ است و تنها با تنفيذ صاحب مال معتبر مي4

 هاي انجام تعهد، صحیح است؟ م مورد در خصوص هزينهكدا  -4

 ( هزينه استرداد مورد عاريه، به عهده معير است.1

 ( هزينه استرداد مورد وديعه، به عهده مودع است. 2

 ( هزينه استرداد عين مستاجره در فرض انقضاي اجاره، بر عهده موجر است.3

 ده است. ( هزينه تاديه ثمن از سوي خريدار، به عهده فروشن4

 بیع اعیان تركه توسط وراث، در فرضي كه ديوني به تركه تعلق گرفته است، چگونه است؟  -5

 شود.( نافذ نيست و با تنفيذ طلبكاران يا پرداخت ديون آنها، نافذ مي1

 ( نافذ است و طلبكاران به نسبت سهم وراث، حق رجوع به آنان را دارند. 2

 شود. اران، نافذ مي( نافذ نيست و تنها با تنفيذ طلبك3

 توانند معامله را فسخ كنند. ( نافذ است، اما طلبكاران مي4

متعهد،   -6 اختیار  خصوص  در  مورد  كدام  باشد،  شده  وارد  خسارتي  قراردادي،  تعهد  نقض  از  كه  صورتي  در 

 صحیح است؟ 

 دارد. ( پيش از الزام به ايفاي تعهد نيز، حق مطالبه خسارت تاخير در انجام تعهد را 1

 ( فقط حق مطالبه خسارت فعلي را دارد و نسبت به خسارت آينده، مطلقاً حقي ندارد.2

 النفع محتمل را دارد.( در صورت اثبات، حق مطالبه عدم3
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 آيين دادرسي مدني 

 بداند، كدام مورد صحیح است؟ چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانونِ حاكم بر دعوا را خالف شرع  -21

 ( بايد از رسيدگي امتناع كند، مگر دعواي مطروحه راجع به اصل نكاح و يا طالق باشد. 1

 ( بايد از رسيدگي امتناع كند، حتي اگر دعواي مطروحه راجع به اصل نكاح و يا طالق باشد.2

 ( مي تواند از رسيدگي امتناع كند و نوع دعوا اثري ندارد. 3

 در دعاوي غير مالي مي تواند از رسيدگي امتناع كند. ( فقط 4

چنانچه قاضي به علت تخلف انتظامي كه در زمان قضاوت مرتكب شده، تحت پیگرد انتظامي قرار گیرد و  -22

 در جريان رسیدگي به تخلف وي، از خدمت قضائي به طور دائم منفک شود،كدام مورد صحیح است؟ 

 حتي اگر به شغل اداري منتقل شده باشد.( تعقيب انتظامي موقوف مي شود 1

 ( تعقيب انتظامي در هر حال تا پايان ادامه مي يابد. 2

به تخلف وي در هيئت  3 انتظامي موقوف مي شود مگر آنكه به شغل اداري منتقل شده باشد كه در اين صورت،  ( تعقيب 

 رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي شود.

به تخلف وي در مراجع  ( تعقيب انتظامي موقوف مي شو4 د مگر آنكه به شغل اداري منتقل شده باشد كه در اين صورت، 

 انتظامي قضات رسيدگي مي شود.

شود،  -23 داده  تشخیص  دادگستري«  وكالت  پروانه  اخذ  قانون»كیفیت  در  مقرر  شرايط  فاقد  وكیلي  چنانچه 

 كدام مورد صحیح است؟ 

اما  1 است.  دادگستري  وكالي  كانون  با  تشخيص  رسيدگي (  درخواست  و  اعالم  وكال  انتظامي  دادگاه  به  را  مراتب  بايد 

 كند.پروانه وكالت تا صدور حكم قطعي معتبر است، مگر اينكه دادگاه انتظامي وكال، حكم تعليق وكيل را صادر كند.

انتظامي قضات اعالم ود2 به دادگاه عالي  بايد مراتب را  اما  رخواست رسيدگي ( تشخيص با كانون وكالي دادگستري است، 

 كند. پروانه وكالت تا صدور رأي قطعي معتبر است، اما دادگاه انتظامي كانون مي تواند حكم تعليق وكيل را صادر كند. 

( تشخيص با كانون وكالي دادگستري است، اما بايد مراتب را به دادگاه انتظامي وكال اعالم و درخواست رسيدگي كند. در  3

 وكيل تا صدور حكم قطعي صادر شود. اين صورت، بايد حكم تعليق 

( تشخيص با كانون وكالي دادگستري است، اما بايد مراتب را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعالم و درخواست رسيدگي 4

 كند. در اين صورت، بايد حكم تعليق وكيل تا صدور حكم قطعي صادر شود.

كانون   -24 از  كارشناسي  پروانه  گرفتن  خصوص  شاغل در  كارمندان  توسط  دادگستري،  رسمي  كارشناسان 

 قضائي و ارجاع امر كارشناسي توسط دادگاه به آنها، كدام مورد صحیح است؟

 ( مي توانند دريافت كنند، اما ارجاع امر كارشناسي به آنها، فقط با توافق طرفين امكان پذير است.1

 وند.( نمي توانند دريافت كنند، مگر به شغل اداري منتقل ش 2

كارشناس  3 رشته  آن  در  مگر  كنند،  ارجاع  آنها  به  را  كارشناسي  امر  توانند  نمي  ها  دادگاه  اما  كنند،  دريافت  توانند  مي   )

 ديگري نباشد.

 ( مي توانند دريافت كنند، اما دادگاه ها در هيچ صورتي نمي توانند امر كارشناسي را به آنها ارجاع كنند ولي ساير مراجع 4

 مي توانند.  

چنانچه نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آراي مختلفي صادر شود، در چه صورتي رأي  -25

 وحدت رويه هیئت عمومي ديوان عالي كشور صادر مي شود؟ 

( رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور مطلع شده و از هيئت عمومي درخواست كنند، وكالي دادگستري نيز 1

 نند از طريق اين مقامات در خواست كنند.مي توا
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 حقوق تجارت 

 ناتواني تاجر از اداي ديون ناشي از معامله با غیرتاجر، صحیح است؟ كدام مورد در خصوص -41

 تواند به توقف تاجر منجر شود. شود و مي( صرفا اگر براي حوائج تجاري باشد. بازرگاني محسوب مي 1

 تواند به توقف تاجر بينجامد.( حتي اگر براي حوائج تجاري نباشد. در هر حال تجاري محسوب شده و مي2

 حال، خواه براي حوائج تجاري باشد يا نباشد، از موجبات توقف تاجر است. ( در هر3

 تواند به توقف تاجر منجر شود. شود ولي مي( اگر براي حوائج تجاري باشد. غيرتجاري محسوب مي4

 كدام مورد صحیح است؟ -42

 دهنده مجاز است.( صدور برات در وجه شخص معين، به حواله كرد شخص ديگر يا به حواله كرد خود برات 1

به حواله كرد 2 به حواله كرد مجاز است ولي صدور سفته در وجه شخص معين يا  يا  برات در وجه شخص معين  ( صدور 

 مجاز نيست. 

 ( صدور برات در وجه حامل، بالمانع ولي صدور سفته در وجه حامل، ممنوع است.3

 به حواله كرد خود برات دهنده يا حامل، مجاز است. ( صدور برات در وجه شخص معين، به حواله كرد شخص ديگر يا  4

 قانون تجارت چیست؟  289منظور از موعد مقرره، در ماده  -43

ها و همچنین دعواي هر : پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق، دعواي دارنده برات بر ظهرنويس289»ماده   

 پذيرفته نخواهد شد.«ها بر يد سابق خود در محكمه يک از ظهرنويس

رساني عدم تأديه از سوي دارنده به واگذارنده ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه به وسيله اظهارنامه يا  ( شامل اطالع1

 شود. نامه سفارشي دو قبضه هم مي

اطالع2 شامل  اعتراض  (  تاريخ  از  روز  ده  ظرف  برات  واگذارنده  به  دارنده  سوي  از  تأديه  عدم  وسيله  رساني  به  تأديه  عدم 

 شود.اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه نمي 

 شود.( شامل حق دارنده براتي كه بايد در ايران پرداخت شود، نسبت به اقامه دعوي ظرف يک سال نمي3

به ترتيب، ظرف يک سال يا دو  4 اقامه دعوي،  به  ايران يا خارج پرداخت شود،  بايد در  براتي كه  سال ( شامل حق دارنده 

 شود. نمي

 كدام مورد در خصوص مسئولیت دالل، صحیح است؟  -44

با معامله ميان طرفين، توسط وي مبادله شود، دالل ضامن امضاي 1 ( چنانچه معامله توسط دالل واقع و اسنادي مرتبط 

 اسناد و اعتبار طرفين معامله است. 

 ر عهده دارد.( دالل در هر حال مسئوليت احراز صحت امضاي طرفين معامله را ب 2

( دالل متضامناً با طرفين قرارداد، مسئول احراز صحت امضاي طرفين در اسنادي است كه به واسطه او ميان طرفين مبادله  3

 شده مشروط به اينكه معامله با وساطت وي منعقد شده باشد. 

با معامله ميان طرفين توسط وي مبا4 و ( هر گاه معامله توسط دالل واقع و اسنادي مرتبط  دله شود، دالل ضامن صحت 

 اند.اعتبار امضاي اسناد اشخاصي است كه توسط وي معامله كرده 

 گروه اقتصادي با منافع مشترک، با كدام توصیف زير منطبق است؟  -45

 ( قراردادي ثبت شده و با شخصيت حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن در برابر اشخاص ثالث تضامني است.1

 حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن در برابر اشخاص ثالث، نسبي است. ( شركتي يا شخصيت 2

( قراردادي ثبت شده و بدون شخصيت حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن نسبت به ديون شركت نسبي است، مگر آنكه  3

 با اشخاص ثالث به گونه ديگري توافق شده باشد.
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 اصول فقه 

موت احد طرفین منفسخ مي شود و همچنین به  قانون مدني مقرر مي دارد: »كلیه عقود جايز به  954ماده    –  61

به قیاس حالت جنون  با  اگر  معتبر است.«  كه رشد  مواردي  به جنون احد  سفه   سفه در  كلیه عقود جايز  گفته 

 طرفین منفسخ مي شود، اين قیاس را چه مي نامند؟

 ( قياس منصوص العله 4  ( قياس مستنبط العله 3 ( قياس مساوي 2  ( قياس اولويت 1

 در خصوص جمع تبرعي و جمع عرفي، كدام مورد صحیح است؟  – 62

 الزامي است؛ اما جمع عرفي مربوط به ادله ناظر به بيان احكام الزامي است.( جمع تبرعي، مربوط به ادله ناظر به بيان غير  1

( جمع تبرعي، مربوط به تعارض دو دليلي است كه داللت آنها در حد ظهور است؛ اما جمع عرفي مربوط به تعارض دو نص 2

 است. 

ع عرفي جمعي است كه ميان دو ( جمع تبرعي، جمعي دلبخواهي است كه شاهدي از لفظ آن بر گواهي نمي دهد؛ اما جم3

 يا چند دليل متعارض با تكيه بر شواهد لفظي موجود در ادله صورت مي گيرد.

( جمع تبرعي، صرفاً با لحاظ مناسب حكم و موضوع صورت مي گيرد؛ اما در جمع عرفي تاكيد بر معيارهاي عرفي خارج از  4

 حدود داللتهاي لفظي است. 

 ه كدام مورد است؟ استصحاب قهقرايي ، ناظر ب – 63

 ( تقدم زمان حدوث شک بر زمان حدوث يقين 2  ( تقدم زمان حدوث يقين بر زمان حدوث شک 1

 ( تقدم زمان مشكوک بر زمان متيقن 4  ( تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوک 3

 درباره اصل استصحاب و اصل برائت، كدام مورد صحیح است؟ – 64

 (  استصحاب، اصل محرز و برائت اصل غير محرز است 2 محرز است  ( استصحاب، اصل غير محرز و برائت اصل1

 ( هر دو اصل غيرمحرز هستند4   ( هر دو اصل محرز هستند 3

 در تعارض میان قاعده قبح عقاب بالبیان و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل حكم تعارض چیست؟  – 65

 ( قاعده قبح عقاب بالبيان، مخصص قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است 1

 ( قاعده قبح عقاب بالبيان، وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است 2

 ( هر دو قاعده، تساقط پيدا مي كنند.3

 قاب بالبيان،  حاكم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. ( قاعده قبح ع4

به   –  66 آينده  در  زوجیت  وجود  اينكه  به  توجه  با  زوجه،  آينده  ايام  نفقه  به  نسبت  شوهر  از  درستي ضمانت 

 عنوان سبب دين مشكوک است. با استناد به كدام مورد، قابل توجیه است؟

 ( قاعده مقتضي و مانع 4 استصحاب امر استقبالي  ( 3 ( قاعده يقين و شک سازي 2 ( استصحاب مقلوب 1

 مراد از »مقتضي« در بحث »استصحاب در موارد شک در مقتضي« كدام است؟  – 67

 ( علت حكم 4  ( سبب حكم 3 ( مقتضي حكم 2  ( استعداد بقاي حكم 1

يد به وجود در خیار تبعض صفقه، چنانچه صاحب خیار در زمان اول، خیار خود را اعمال نكند و سپس ترد  –  68

 آيد كه آيا خیار مزبور باقي است ياخیر. اين شک و ترديد مربوط به كدام مورد زير است؟

 ( رافع 4  ( وجود رافع 3  ( مقتضي2  ( رافعيت امر موجود 1

 بنابر عدم اعتبار اصل مثبت، كدام يک از آثار زير، بر مستصحب باز مي شود؟  – 69

 ک يا چند واسطه شرعي، حقوقي يا عقلي( آثار شرعي وحقوقي بي واسطه يا با ي 1

 ( آثار شرعي وحقوقي بي واسطه يا با يک يا چند واسطه شرعي، حقوقي، عقلي يا عادي2

 ( فقط آثار شرعي و حقوقي بي واسطه 3
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 حقوق جزا 

وادار كرده است. »الف« با كشیدن سالح و ايجاد رعب، ديگري را به استرداد گوشي همراه متعلق به خود    -81

 »الف« به چه جرمي قابل تعقیب كیفري است؟

 ( اخاذي 4  ( تهديد 3  ( هيچ جرمي 2   ( محاربه 1

»الف«، حین عبور از خیابان، كیفي را در مسیر خود پیدا مي كند و با تصرف آن، به سرعت از محل فرار   -82

علت مقاومت متصرف از او بازپس بگیرد.   مي كند، مالک در آن لحظه و در تعقیب او موفق نمي شود كیف را به

 »الف« به چه اتهامي، قابل تعقیب كیفري است؟

 ( سرقت 4  ( خيانت در امانت 3   ( هيچ اتهامي 2     ( تحصيل مال از طريق نامشروع 1

»الف«، كارمند بانک، با بازكردن حساب واهي به نام شخصي كه وجود خارجي ندارد و جعل امضاء موفق    -83

از همان بانک وام بگیرد و اقساط بانک را همه ماهه پرداخت مي كند. عمل كارمند به لحاظ كیفري چه مي شود  

 وصفي دارد؟ 

 ( وصفي ندارد.4  ( اختالس     3        ( جعل و استفاده از سند مجعول 2 ( كالهبرداري 1

م  -84 كند، در صورت  فوت  از دستگیري  پیش  مرتكب  و  فرار دهد  را  عمد  قاتل  از طرف اگر كسي  ديه  طالبه 

 اولیاي دم، ديه مقتول از چه منبعي پرداخت مي شود؟ 

 ( اموال نزديک ترين خويشان قاتل به نحو »االقرب فاالقرب«2   ( اموال قاتل يا فراردهنده 1

 ( اموال عاقله 4    ( بيت المال 3

لیكن اين مبلغ را در  اگركسي مبلغ هنگفتي از ديگري قرض گرفته باشد تا به يک انجمن خیريه كمک كند -85

 شرط بندي فوتبال ببازد رفتار او از حیث جزايي چه وصف»اوصافي« دارد؟ 

 ( خيانت در امانت و قماربازي 4  ( انتقال مال غير 3     ( خيانت در امانت 2 ( قماربازي 1

خود مدير آموزشگاه براي خريد يک دستگاه تلفن همراه، يک فقره چک بدون تاريخ، در وجه پیشخدمت    -86

صادر مي كند، لیكن دارنده چک با گذاشتن تاريخ و خريد كاال، مبلغي را به عنوان درصدانه از فروشنده دريافت 

مي كند، با مطالبه اصل كاال، پیشخدمت به دروغ در دادگاه اظهار مي دارد كه تلفن همراه از او به سرقت رفته و  

 اتي« متوجه پیشخدمت است؟حاضر است وجه چک را به مدير مسترد دارد، چه »اتهام

 ( جعل و اخذ پورسانت 4  ( خيانت در امانت 3 ( سوء استفاده از سفيد امضاء 2 ( فروش مال غير 1

سارق به قصد ورود به مغازه جواهرفروشي، تونلي از محل سكونت خود در زيرزمین حفر مي كند لیكن در    -87

آورد كه بالفاصله دستگیر مي شود، متهم به ارتكاب چه انتهاي مسیر تونل، اشتباهاً سر از خانه همسايه در مي  

 جرم)جرايمي( قابل تعقیب كیفري است؟

 ( تخريب و ورود به عنف به منزل ديگري و شروع به سرقت 2   ( در حكم شروع به سرقت 1

 ( شروع به سرقت 4    ( تخريب عمدي 3

فرهنگي كشف مي   -یاء تاريخيشخصي در حین كاشتن درخت در باغچه حیاط مسكوني خود، تعدادي اش  -88

 كند و با علم به ارزش تاريخي اشیاي مذكور، آنها را مخفي مي كند. رفتار او واجد چه وصفي است؟ 

  ( فاقد وصف كيفري است.2   ( امتناع از تحويل اشياي مكشوفه دولت 1

 ( حفاري و كاوش 4    ( اختفاي اشياي تاريخي 3

نه موجب آسیب و عیبي در بدن شود و نه اثري از خود در بدن بر   در صورتي كه رفتار غیرعمدي مرتكب،   -89

 جاي گذارد، كدام مورد صحیح است؟ 
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 آيين دادرسي كيفري 

 دادگاه كیفري يک مي تواند پس از شروع به رسیدگي، قرار عدم صالحیت صادر كند؟ آيا – 101

 ( خير، مطلقاً 2     ( بلي، مطلقاً 1

 ( بلي، درصورت عدم صالحيت محلي 4   ( بلي، درصورت عدم صالحيت ذاتي3

 در كدام يک از موارد زير، تعیین وكیل تسخیري از سوي دادگاه الزامي است؟ – 102

( در جرايم احصا شده توسط قانونگذار، هرگاه متهم خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر  1

 نشود 

استثناي جرايم درجه  2 به  نك8و    7( در همه جرايم  متهم خود وكيل معرفي  در  ، هرگاه  بدون عذر موجه  او  يا وكيل  ند 

 دادگاه حاضر نشود 

 ( در جرايم خاص، هرگاه متهم خود وكيل معرفي نكند.3

 ، هرگاه متهم خود وكيل معرفي نكند.8و  7( در همه ي جرايم به استثناي جرايم درجه 4

 در كدام صورت، رأي دادگاه تجديدنظر استان غیابي تلقي مي شود؟  – 103

او در هيچ يک از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده،   ( متهم يا وكيل1

 اعم از آنكه رأي دادگاه تجديدنظر داير بر محكوميت يا برائت باشد. 

ضيه هم نداده ( متهم يا وكيل او در هيچ يک از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعترا2

 و رأي دادگاه تجديدنظر نيز داير بر محكوميت متهم باشد.

 ( متهم يا وكيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه تجديدنظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد.3

اعتراضي4 يا  دفاعيه  و اليحه  نبوده  تجديدنظر حاضر  از جلسات  يک  هيچ  در  او  وكيل  يا  متهم  دادگاه  (  رأي  و  نداده  هم  ه 

 تجديدنظر داير بر محكوميت متهم باشد.

 در كدام يک از موارد زير، محاكمات دادگاه غیرعلني خواهد بود؟  – 104

  ( در جرايم غير قابل گذشت و در صورت درخواست شاكي 1

 ( در جرايم غير قابل گذشت و در صورت درخواست طرفين 2

   صورت درخواست متهم ( در جرايم غير قابل گذشت و در  3

 ( در جرايم قابل گذشت و در صورت درخواست شاكي 4

زير   –  105 موارد  از  يک  كدام  در  پرونده  احاله  نیروهاي مسلح،  قضايي  مذكور در صالحیت سازمان  در جرايم 

 صورت مي گیرد؟ 

 ( شاكي يا بيشتر شاكيان، در حوزه قضايي دادگاه ديگر اقامت داشته باشند. 1

 ( شاهد يا بيشتر شهود، در حوزه ي قضايي دادگاه ديگر اقامت داشته باشند. 2

ان قضايي نيروهاي مسلح به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح پرونده را به  ( رئيس سازم3

 حوزه ي قضايي ديگر احاله كند.

 ( احاله ندادن پرونده به حوزه قضايي ديگر، موجب عسر و حرج شاكي ويا مدعي خصوصي شود.4

جم  –106 حاكمیت  قلمرو  از  خارج  در  كه  اشخاصي  اتهامات  و به  شوند  مي  جرم  مرتكب  ايران  اسالمي  هوري 

 مطابق قانون دادگاه هاي ايران صالحیت رسیدگي به آنها را دارند، در كدام دادگاه رسیدگي مي شود؟ 

 ( در دادگاه محل دستگيري در صورتي كه از اتباع خارجي باشند. 1

 ( در دادگاه محل دستگيري در صورتي كه از اتباع ايران باشند.2

 گاه محل دستگيري اعم از اينكه از اتباع ايران يا كشور خارجي باشند ( در داد3
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97كليد سواالت آيين دادرسي مدني  آزمون وكالت     

 استناد و توضیح  پاسخ  سوال 

 قانون آيين دادرسي مدني  3با توجه به تبصره ماده  2 21

 قانون نظارت بر رفتار قضات.  7با توجه به تبصره ماده  4 22

 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري    2ماده  5با توجه به تبصره  1 23

 قانون كارشناسان رسمي دادگستري   33با توجه به ذيل ماده  3 24

   1392قانون آيين دارسي كيفري مصوب  471با توجه به ماده  1 25

 اين دعوي در ديوان وجود دارد.قانون تشكيالت ديوان عدالت اداري امكان طرح   10ماده  1طبق بند  4 26

 همان قانون صدور دستور موقت در ديوان مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.  34به استناد ماده 

به   موقت  دستور  صدور  بنابراين  باشد  نمي  مدني  دادرسي  آيين  تشريفات  تابع  اداري  عدالت  ديوان 

 سپردن تامين نياز ندارد.

ل اختالف اصل طالق قابل طرح در شورا نيست حتي با توافق طرفين  قانون شوراي ح  10طبق ماده   4 27

و جرائم قابل گذشت،    ي مدن در كليه اختالفات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي    11اما طبق ماده  

اختالف و امكان حل و فصل آن از    اي  يدعو  تيفيبا توجه به ك  توانديم  كنندهيدگي رس  يمرجع قضائ 

 .دي ماه موضوع را به شورا ارجاع نمامدت حداكثر سه يبرا  بارکيصلح و سازش، فقط    قيطر

 قانون آيين دادرسي مدني  220طبق ماده  2 28

 رعايت اصول دادرسي  

 قانون آيين دادرسي مدني    98طبق ماده  3 29

 قانون آيين دادرسي مدني   350طبق ماده  2 30

قانون آيين دادرسي مدني كه توافق طرفين را به طور كتبي   369ماده  2و بند    331طبق تبصره ماده   1 31

 قاطع دعوا مي داند.

قانون آيين دادرسي مدني صحبتي از عدم حضور خوانده نشده و قرار ابطال دادخواست،    95در ماده   1 32

 دم حضور خواهان دعوي مي باشد.ضمانت اجراي ع

موضوع دستور موقت با اصل خواسته    صحيح مي باشد.  2البته الزم به ذكر است در اين سوال گزينه   3 33

جلد سوم كتاب آيين دادرسي مدني پيشرفته دكتر شمس در اين    371نمي تواند واحد باشد )صفحه  

 مي باشد.   3سازمان سنجش گزينه خصوص تصريح دارد(. اما پاسخ ارائه شده از سمت 

 قانون اجراي احكام مدني    44به استناد  2 34

خواهان  ق.آد.م    107تجديد جلسه دادرسي به منزله عدم ختم دادرسي مي باشد بنابراين طبق ماده   4 35

دعوا  كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد  تواند ماداميمي

 .نمايدصادر مي

از موارد صدور قرار ابطال دادخواست مي باشد و    3ق.آد.م. گزينه    259و    256و    109به استناد مواد   3 36

   ساير گزينه ها از موارد توقيف دادرسي مي باشد.

چون از همان ابتدا قصد عدم    1393قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب    25طبق ماده   3 37

 داشته فروش آن مجاز و از مستثنيات دين نمي باشد.  تاديه

 قانون آيين دادرسي مدني   221و  220طبق ماده  1 38

قانون آيين دارسي مدني از امارات قضايي است    225اطالعات حاصل از معاينه محل به صراحت ماده   4 39
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97كليد سواالت اصول فقه آزمون وكالت      

 استناد و توضیح  پاسخ  سوال 

از آنجا كه علت حكم منفسخ شدن عقد جايز در حالت جنون، قوي تر و شديدتر از علت حكم منفسخ   1 61

لذا   است  طرفين  احد  در حالت سفه  جايز  عقد  نه  شدن  است  اولويت  قياس  گرفته  استنباط صورت 

 قياس مساوي و انواعش كه قياس منصوص العله و قياس مستنبط العله است.

منظور از قاعده »الجمع مهما أمكن أولي من الطرح« جمع عرفي و به تعبير ديگر جمع مقبول است   3 62

د. اما اگر چنين نباشد جمع  يعني جمعي كه مورد پسند عرف يا مستند به شواهد و قرائن كافي باش

 ادله، جمع تبرعي بوده كه معتبر نيست. 

از جمله شرايط اصل استصحاب، تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوک است. در حالتي كه اين شرط   4 63

باشد استصحاب قهقري يا مقلوب يا وارونه رخ مي   نباشد يعني زمان مشكوک بر زمان متيقن مقدم 

اصوالً   كه  گزينه  دهد  اينكه  علت  الفاظ.  معاني  استنباط  بحث  در  مگر  نيست  سوال    2معتبر  پاسخ 

نيست آن است كه بين شک با مشكوک و نيز بين يقين با متيقن تفاوت است. شک و يقين، حالت  

تعلق گرفته   آن  به  يقين  و  وقايع خارجي هستند كه شک  متيقن  و  اما مشكوک  است  انسان  ذهني 

)ن باشد استصحاب قهقري رخ مي  است. اگر زمان مشكوک  )نه يقين( مقدم  بر زمان متيقن  ه شک( 

گزينه   گزينه    3دهد.  و  است  استصحاب  شرايط  از  نادرست    1يكي  و  نبوده  سوال  جواب  اساساً  هم 

 است. 

اصل مُحرز، اصل عملي است كه با نيم نگاهي به واقع، اعتبار يافته است و شارع، يک طرف شک را به   2 64

لمداد مي كند و نام ديگر آن، اصل تنزيلي است. مكلف در اصل محرز، به يک طرف شک  منزله واقع ق

عمل مي كند و آن طرف را به منزله واقع فرض مي كند در حالي كه در اصل غير محرز، مكلف تنها  

بناگذاري بر اينكه آن واقع است.اصل استصحاب، اصل محرز   به يک طرف شک عمل مي كند بدون 

 مليه ديگر، مانند اصل برائت، اصل غيرمحرز هستند.است اما اصول ع

تعارض در تقسيم بندي به تعارض غيرمستقر يا بدوي يا ابتدايي يا ظاهري و تعارض مستقر يا واقعي   2 65

تقسيم مي شود. تعارض غير مستقر با قاعده جمع عرفي يا جمع مقبول برطرف مي شود. قاعده جمع  

عبارتند از تخصيص، تقييد، ورود و حكومت. ورود عبارت است ازاينكه  شعبه است كه    4عرفي داراي  

يكي از دو دليل حقيقتاً و البته به علت تعبّد، موضوع دليل ديگر را مرتفع مي سازد. با جريان قاعده  

اين   همانا  محتمل)كه  ضرر  دفع  لزوم  قاعده  موضوع  عقلي(،  برائت  )اصل  بالبيان  عقاب  قبح  عقلي 

احتما ضرر  عمل  موضوع،  اخروي  مجازات  احتمالي  ضرر  يعني  شارع  تكليف  از  تخلف  از  ناشي  لي 

مشكوک الحكم است( مرتفع مي شود. يعني وقتي خداوند متعال بر اساس اصل برائت عقلي در چنين  

از اين رو اصل   نمي كند ضرر احتمالي مجازات اخروي مرتفع شده است.  مواردي مكلف را مجازات 

بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ورود دارد. اولي دليل  برائت عقلي )قاعده عقلي   بالبيان(  قبح عقاب 

 وارد است و دومي دليل مورود.

استصحاب استقبالي مقابل استصحاب حالي و ماضوي است و به استصحابي گفته مي شود كه متيقن   3 66

 ل.آن در زمان حال و مشكوک آن در زمان آينده موجود باشد مانند فرض مطرح در سوا

 مراد از مقتضي، استعداد و توانايي)قابليت( دوام و بقاي مورد استصحاب)مستصحب( است. 1 67

بقاء   2 68 منظور از شک در مقتضي، آن است كه نمي دانيم آيا وضعيت سابق قابليت استمرار و استعداد 

دارد يا خير. مانند فرض مطرح در سوال كه شک در مقتضي خيار است. چرا كه قابليت استمرار خيار  

خيار( آن)مثالً  بقاء  براي  توان  نمي  مواردي  چنين  در  و  است  ترديد  مورد  اول  زمان  از  به    بعد 
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 قبل از گرفتن آزمون از خود برگ پاسخنامه را جدا نماييد. 

 

4 3 2 1 91 4 3 2 1 61 4 3 2 1 31 4 3 2 1 1 

    92     62     32     2 

    93     63     33     3 

    94     64     34     4 

    95     65     35     5 

    96     66     36     6 

    97     67     37     7 

    98     68     38     8 

    99     69     39     9 

    100     70     40     10 

    101     71     41     11 

    102     72     42     12 

    103     73     43     13 

    104     74     44     14 

    105     75     45     15 

    106     76     46     16 

    107     77     47     17 

    108     78     48     18 

    109     79     49     19 

    110     80     50     20 

    111     81     51     21 

    112     82     52     22 

    113     83     53     23 

    114     84     54     24 

    115     85     55     25 

    116     86     56     26 

    117     87     57     27 

    118     88     58     28 

    119     89     59     29 

    120     90     60     30 
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 در جدول زير وضعيت خود را وارد نماييد. 

 وكالت  

 

 درصد  تعداد سفید  تعداد غلط  تعداد صحیح  درس 

     حقوق مدني  

     آيين دادرسي مدني  

     حقوق تجارت 

     اصول فقه  

     حقوق جزا 

     آيين دادرسي كيفري 

 

 پاسخنامه : نحوه تصحيح 

 

× صحيح  هاي پاسخ  تعداد  𝟑 −  غلط هاي پاسخ  تعداد 

× سواالت تعداد  𝟑 
× 𝟏𝟎𝟎 
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 98آزمون وكالت سال 

 حقوق مدني 
 

 چنانچه مديون در موعد مقرّر، دين ريالي خود را ادا نكند، كدام مورد صحیح است؟  -1

 ناشي از تأخير در تأديه را مورد حكم قرار دهد. ( دادگاه مكلف است در صورت مطالبه اصل دين، رأساً خسارت 1

 ( شرط منحصر صدور حكم به خسارت تاخير در تأديه، تمكن مديون است.  2

 ( صِرف تغيير شاخص قيمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تاخير تاديه نيست. 3

 ندارد.  ( طلبكار در هيچ صورتي حق اخذ خسارت تأخير در تأديه بيش از شاخص بانک مركزي را  4

 اداره كننده فضولي مال غیر، در فرض پرداخت هزينه ها، در كدام صورت، حق رجوع به مالک را دارد؟  -2

 ( چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.  1

 ( چنانچه اقدام اداره كننده، ناشي از قصد احسان و ياري نباشد، ولي به نفع مالک باشد.2

 به منظور كمال انتفاع، تغييراتي در ملک مالک ايجاد كند.    ( چنانچه مستاجر3

 ( چنانچه تاخير در دخالت اداره كننده، موجب ضرر مالک شود.  4

 تقسیم اموال غايب مفقود االثر بر مبناي كدام مورد، صحیح است؟  -3

 ( با انقضاي مدت يک سال پس از غيبت  1

 از مالي آنان با انقضاي دو سال از زمان غيبت( با درخواست اشخاص ذي نفع، در صورت اثبات ني 2

 ( پس از صدور حكم موت فرضي، فقط تقسيم اموال منقول امكان پذير است.3

 ( با انقضاي مدتي كه عادتاً، احتمال فوت غايب وجود دارد.  4

 در نكاح منقطع، كدام مورد صحیح است؟ -4

 زوج تمكّن مالي نداشته باشد.  ( زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اينكه 1

 ( علي االطالق، تمكين زوجه تاثيري در نفقه ندارد.  2

 ( زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود.  3

 ( زوجه در صورت ثبت رسمي نكاح، مستحق نفقه است.  4

 ، كدام مورد صحیح است؟1356با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  -5

 مي تواند با پرداخت حق مالكانه متعارف، ولو بدون رضايت مالک، شغل مقرّر را با تجويز دادگاه تغيير دهد.  ( مستأجر 1

 ( مستاجر حق دارد شغل مقرّر در اجاره نامه را به شغل با ضرر كمتر تغيير دهد.  2

 است. ( تغيير شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بيشتر، رأساً از سوي مستاجر امكان پذير 3

 ( تغيير شغل به درخواست مستاجر، به هر گونه شغل مشروع، با تجويز دادگاه امكان پذير است.4

 كدام مورد، از مصاديق قائم مقامي به مفهوم جانشیني است؟ -6

 حاكم   -( امين غايب2  1356مستاجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستاجر  -( موصي له1

 موصي له  -ولي قهري (4      متولي موقوفه  -( وصي3

 كدام مورد در خصوص احكام عقد مزارعه، صحیح است؟ -7

 ( مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمين مورد اجاره را مطلقاً ندارد.1

 ( اگر شخص ثالثي، زميني را كه تسليم عامل شده است، غصب كند، عامل حقّ فسخ نخواهد داشت. 2

 مال مزارع باشد، شرط باطل ولي عقد صحيح است. ( در عقد مزارعه، اگر شرط شود كه تمام ثمره 3

 ( چنانچه زمين مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود، عامل حقّ فسخ دارد.4
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 اصول استنباط حقوق اسالمی 

 

 در فرض تزاحم دو يا چند حكم، معیار ترجیح كدام است؟ -61

 ( تخيير به طور مطلق 2    ( تقدم زمان صدور حكم 1

 نزديک بودن حكم به واقعيت ( 4     ( اهميت حكم 3

 حقوقي )تمثیل(«، كدام مورد صحیح است؟  -در خصوص دو مفهوم »قیاس اولويت« و »قیاس فقهي -62

حقوقي، به استنباط ظنّي يا قطعي با تكيه بر علت حكم  -( قياس اولويت، به داللت لفظي مربوط مي شود ولي قياس فقهي1

 باز مي گردد. 

 براي يک چيز است كه هر دو اعتبار يكسان دارند.  ( اين دو مفهوم، دو تعبير2

 حقوقي، مستنبط العله مي باشد. -( قياس اولويت، قياس منصوص العله است ولي قياس فقهي3

 حقوقي، به علت حكم تصريح شده است ولي در قياس اولويت، علتِ حكم، ظنّي است. -( در قياس فقهي4

ثوق به صدور روايت از معصوم )ع( باشد، كدام يک از انواع شهرت، بنا بر اينكه مبناي حجّیت خبر واحد، و -63

 جبران كننده ضعف سند خبر واحد است؟

 ( روايي 4   ( فتوايي 3   ( عملي 2  ( فتوايي و عملي 1

 اگر معصوم )ع( عملي را ترک كند، چه چیزي را مي توان از رفتار ايشان، استنباط كرد؟  -64

 ( عمل، مكروه است.2   است.( عمل، مباح به معناي خاص 1

 ( عمل، واجب نيست. 4     ( عمل، حرام است.3

به موجب قراردادي، يكي از دو شريک مال غیر منقول، سهم خود را به ثالث متقل مي كند؛ ولي نمي دانیم  -65

كدام مورد  بیع بوده يا صلح معوّض. چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط يكي از طرفین فسخ شود، 

 صحیح است؟ 

 ( قرارداد را بايد فسخ شده دانست. 2   ( استصحاب عقد به طور كلي جاري است.1

 ( استصحاب عقد بيع جاري است.4   ( استصحاب عقد صلح معوّض، جاري است.3

رجوع،  قانون مجازات اسالمي، به منظور حفظ كیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و  645برابر ماده  -66

 طبق مقرّرات الزامي است. در خصوص واژه »طالق«، كدام مورد صحیح است؟

 ( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، مشكوک است و بنابراين بر نوع غالب كه طالق رجعي است، حمل مي شود. 1

 ( واژه طالق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طالق را در بر مي گيرد. 2

 طالق نسبت به انواع طالق، از باب اطالق لفظ »طالق« است.( شمول واژه 3

 ( واژه »طالق« فقط داراي اطالق احوالي است و فقط ناظر به طالق در حالت هاي مختلف است.4

 در كدام يک از موارد زير، احتیاط الزم است؟ -67

 ( علم اجمالي، به علم تفصيلي به تكليف و شک بدوي تجزيه شود. 1

 راف علم اجمالي، از ابتالي مكلّف خارج شود.( بعضي از اط2

 ( ارتكاب يكي از اطراف علم اجمالي، از باب اضطرار الزم باشد. 3

 ( بعضي از اطراف علم اجمالي، از ابتدا مورد ابتالي مكلّف نباشد.4

 ؟ ندارددر كدام مورد، تعارض حتي از نوع غیر مستقر آن نیز وجود  -68

 ( بين دو دليل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.2 قيني و ديگري ظنّي باشد. ( يكي از دو دليل، قطعي و ي1

 ( يكي از دو دليل، حاكم يا وارد بر دليل ديگر باشد.4 ( بين دو دليل، نسبت مطلق و مقيّد برقرار باشد. 3
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 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 

 

ز كشور، مرتكب جرمي شده و پیش از تعقیب و محاكمه در آنجا، در ايران يافت شده يک ايراني، در خارج ا   -81

و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جريان رسیدگي، قانون محلّ وقوع جرم نسخ شده است. كدام مورد درباره 

 ادامه رسیدگي به اتهام وي، صحیح است؟

 ( رسيدگي موقوف مي گردد.1

 رسيدگي موقوف مي گردد، وگرنه ادامه مي يابد.( اگر اتهام تعزيري باشد، 2

 ( بسته به مورد، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر مي شود. 3

 ( رسيدگي در هر حال ادامه مي يابد.4

 كدام مورد در خصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، عالوه بر ضبط ارز، صحیح است؟  -82

 كمتر باشد، جزاي نقدي درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، جزاي نقدي درجه چهار ( اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا 1

 ( حبس تعزيري و جزاي نقدي درجه پنج 2

 ( حداقل مجازات مقرّر براي اصل عمل قاچاق 3

 ( اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا كمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، حبس درجه چهار 4

كت در جلسه مجمع عمومي، اعضاي هیئت مديره را مجموعه اي دزد و بي شرافت خطاب كرده كارمند شر  -83

 است. كدام مورد در خصوص وصف جزايي رفتار وي، صحیح است؟ 

 ( از نظر عنوان متعدّد و از حيث نتيجه مجرمانه، مشمول مقرّرات تعدّد مادي است.1

 ( از نظر عنوان و نتيجه مجرمانه، جرم واحد است. 2

 ( از نظر عنوان، متعدّد و از حيث نتيجه، جرم واحد است.3

 ( از نظر عنوان، جرم واحد و از حيث نتيجه، مشمول مقرّرات تعدّد مادي است. 4

 نگهداري در كانون اصالح و تربیت، مجازات الزامي كدام يک از مرتكبان زير است؟ -84

 مرتكب جرم تعزيري درجه چهار  ( دختر سيزده ساله2  ( پسر چهارده ساله مرتكب جرم حدّي 1

 ( پسر شانزده ساله مرتكب جرم تعزيري درجه پنج 4  ( دختر ده ساله مرتكب جرم مستوجب قصاص 3

 تعدّد جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدّر، مشمول كدام يک از مقرّرات زير است؟  -85

با  ( در خصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسالمي و در  1 خصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون مبارزه 

 مواد مخدّر 

 ( مقرّرات عمومي قانون مجازات اسالمي 2

 ( مقرّرات خاص قانون مبارزه با مواد مخدّر 3

با  4 ( در خصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسالمي و در خصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مبارزه 

 مواد مخدّر 

د  -86 اموال شخصي  تضییع  به  را  او  ملّي،  منافع  از  حمايت  قصد  به  وزرا،  از  يكي  رسمي  سخنراني  جلسه  ر 

 عمومي متهم مي كند. كدام مورد درباره عنوان اتهامي او، صحیح است؟ 

 ( نشر اكاذيب مشمول جرايم عمومي 2   ( افتراي مشمول جرايم عمومي 1

 جرايم سياسي ( افتراي مشمول 4  ( نشر اكاذيب مشمول جرايم سياسي 3

شخصي، اهالي منطقه را به قصد برهم زدن امنیت كشور، به جنگ و كشتار تحريک كرده است. وصف عمل   -87

 مجرمانه وي چیست؟
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98كليد سواالت آيين دادرسي مدني  آزمون وكالت    

 استناد و توضیح  پاسخ  سوال 

در مواردي  قانون اجراي احكام مدني :»  144در خصوص اين سوال بايد دقت كرد كه بر اساس ماده   1 21

درمقابل طلب خود قبول نمايد مالک ظرف دو ماه از تاريخ  كه ملک خريدار نداشته و محكوم له آن را  

مزايده هزينهمي  انجام  و  خسارات  و  بدهي  كلّيه  مانعتواند  و  پرداخته  را  اجرايي  به  هاي  ملک  انتقال 

محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبوردستور انتقال تمام يا قسمتي از ملک را كه معادل  

« در خصوص اين ماده بايد دقت كرد كه اوالً اين اختيار براي محكوم  اهد داد.طلب محكوم له باشدخو

پيش غيرمنقول  مال  توقيف  در  تنها  مبحث  عليه  در  ماده  اين  اينكه  بر  عالوه  زيرا  است،  شده  بيني 

توقيف اموال غير منقول از قانون اجراي احكام مدني وضع گرديده است، بايد دقت كرد كه قانونگذار  

شود. با اين  »ملک« استفاده كرده است كه به طور عمده در مورد اموال غيرمنقول استفاده مياز وازه  

شود. از طرفي بايد دقت كرد اين اختيار براي محكوم عليه، تنها در  روشن مي 3ي توضيح ايراد  گزينه

اختيار موجود در  موردي است كه هيچ خريداري در مزايده اول و دوم پيدا نشده است و محكوم له از  

قانون اجراي احكام مدني استفاده كرده و مال را به قيمت كارشناسي شده در مقابل طلب    140ماده  

خود برداشته است. بنابراين، اگر شخص ثالثي برنده مزايده شده و از اين جهت حقي براي تملک مال  

اخت بدهي خود و آزاد كردن  تواند نسبت به پردبراي وي ايجاد گرديده است، محكوم عليه ديگر نمي

 شود.نيز روشن مي 4و   2هاي مال از توقيف اقدام نمايد. با اين توضيحات ايرادات گزينه

اگر محكوم   قانون اجري احكام مدني :»  46در خصوص اين سوال نيز بايد دقت كرد كه بر اساس ماده  3 22

آن با تراضي طرفين و در صورت عدم  نباشد قيمت  به عين معيّن بوده و تلف شده يا به آن دسترسي

وسيله به  عليهتراضي  محكوم  از  قانون  اين  مقرّرات  طبق  و  تعيين  مي   دادگاه  وهرگاه  وصول  شود 

«. با مطالعه همين ماده يراد  اقامه نمايدتواند دعوي خسارتمحكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي

 شود.ها روشن مي ساير گزينه

بر اساس ماده    در خصوص اين  2 23 بايد دقت كرد  قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان    115ماده نيز 

«: اداري  قانوني  در مواردي كه محكومٌ   -  عدالت  موانع  به  ديوان،  اجراي احكام قطعي  مقام  عليه در 

استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي  

به اين  احكام   به منظور رسيدگي  تلقي و پرونده  ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي 

گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني  جهات به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي

تعيين جايگزين محكومٌ   يا  و  به جبران خسارت  اجراي حكم، رأي مقتضي  امكان  يا عدم  ر  به صادو 

نمايد. در غير اين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احكام  مي

 «.شود. رأي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي استديوان اعاده مي

روز از تاريخ    20در خصوص اين سوال بايد توجه داشت كه آراي صادره از شوراي حل اختالف ظرف   1 24

قانون شوراي حل اختالف    27ماده    2باشد. تبصره  غ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي مي ابال 

در حكمي مرتبط با اين قاعده چنين اشعار ميدارد:»هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صالحيت  

بق  عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطا   شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به

مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديدنظر است«. در خصوص اين سوال ابتدا توضيحاتي  

مي ارائه  گزينه  را  انتخاب  دليل  سپس  و  از    1دهيم  دعوايي  كنيد  تصور  كرد.  خواهيم  تشريح  را 

عوا  هاي دادگستري مطرح گردد، با اين حال خواهان اين دصالحيت شورا خارج است و بايد در دادگاه

به موضوع  را در شوراي حل اختالف مطرح مي به عدم صالحيت خود  بدون توجه  نيز  نمايد و شورا 
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98كليد سواالت حقوق تجارت آزمون وكالت     

 استناد و توضیح  پاسخ  سوال 

 ل.ا.ق.ت 188با استناد به ماده  3 41

رويه شماره   4 42  وحدت  رأي  به  استناد  رأي    9/8/1396مورخ    763با  متن  عالي كشور.  ديوان  از  صادره 

به اين قرار است: »   قانون    413به حكم ماده    يصدور حكم ورشكستگ  يهر چند تاجر متقاضمزبور 

  414خود را كه متضمن مراتب مذكور در ماده    ي و صورتحساب دارائ   يدفاتر تجارت  هي كل  دي تجارت با

توقف با    يتاجر مدع  ياز سو  فيتكل  ني لكن عدم انجام ا  د،ينما   ميآن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسل

اجرا ضمانت  به  ماده    فيتكل  ي توجه  در  مقرر  شرح  بند    435به  قانون  542ماده    2و  مانع    ،همان 

 «. ..ستياو ن  يبه دعو  يدگيرس

بند   2 43 به  استناد  بازار    1ماده    11با  بازار  قانون  بند،  اين  مطابق  ايران.  اسالمي  جمهوري  بهادار  اوراق 

يا كاال داد و   بهادار  اوراق  بر  قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني  بازاري است كه در آن  مشتقه، 

 ستد مي شود.

ق.ت: »وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي    369ق.ت. مطابق ماده    369با استناد به ماده   3 44

ه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموري كه در نتيجه  شود ك 

بود كه   براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد  العمل كار  علل ديگري انجام پذير نشده حق 

 عرف و عادت محل معين مي نمايد.«

ه عنوان پاسخ اين سوال است. گزينه  ق.ت بوده و نادرست مي باشد و ب  369مخالف با ماده    3گزينه  

ق.ت بخصوصه و نيز با    376با استناد به ماده    2ق.ت صحيح است. گزينه    360با استناد به ماده    1

ق.م ارجاع مي دهد صحيح است.    679ق.ت كه در زمينه فرض سوال به ماده    358استدالل به ماده  

 ق.ت صحيح مي باشد. 368با استناد به ماده   4گزينه 

 ق.ت.  444و  433با استناد به مواد  2 45

به مواد   1 46 يا سفته، جزء اعمال    5( و  1)بند    3با استناد  ق.ت. توضيح اينكه صدور و ظهرنويسي چک 

ق.ت عمل تجارتي    2ماده    8تجارتي تبعي است برخالف اعمال حقوقي بر برات كه با استناد به بند  

ماده   در  تبعي  تجارتي  اعمال  است.  و    3ذاتي  تجارتي«  »حوائج  قيد  اند.  شده  متجلي  تجارت  قانون 

ق.ت بيان شده اما بنا بر نظر دكتر اسكيني، اين قيد بايد در    3ماده    3و    2»امور تجارتي« در بندهاي  

حوائج    3ماده    1بند   براي  كه  در صورتي  يكديگر  با  تجار  معامالت  كليه  رو  اين  از  شود.  لحاظ  نيز 

صحيح مي باشد. آنچه به عنوان   1ي خواهد بود. بر همين اساس گزينه تجارتي باشد عمل تجارتي تبع

ق.ت اماره قانوني تجارتي بودن    5مُؤيِّد نظر دكتر اسكيني توسط ايشان بيان شده آن است كه ماده  

كليه معامالت تجار را بيان مي دارد و لذا مي توان گفت امكان اثبات تجارتي نبودن چنين معامالتي  

 همين جهت نمي توان تمام معامالت بين تجار را در هر حالت تجارتي محسوب نمود. وجود دارد. به

ق.ت. اين ماده مقرّر مي دارد: »مال التجاره هايي كه تاجر ورشكسته به حساب   530با استناد به ماده  4و  2 47

ده،  ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشن

 واال از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است«.

در صفحه   ورشكسته«  امور  تصفيه  و  »ورشكستگي  تجارت  كتاب حقوق  در  اسكيني  مي    176دكتر 

فرمايند:» اين ماده مورد حق العمل كاري را بيان مي كند كه مال التجاره را به نام خود و به حساب  

و عين مال نزد حق العمل كار )ورشكسته( موجود است. در اين مورد دو فرض قابل  آمر خريده است  

تصور است: يا حق العمل كار ثمن معامله را به فروشنده پرداخته است يا نپرداخته است. اگر ثمن را  
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 قبل از گرفتن آزمون از خود برگ پاسخنامه را جدا نماييد. 

 

4 3 2 1 91 4 3 2 1 61 4 3 2 1 31 4 3 2 1 1 

    92     62     32     2 

    93     63     33     3 

    94     64     34     4 

    95     65     35     5 

    96     66     36     6 

    97     67     37     7 

    98     68     38     8 

    99     69     39     9 

    100     70     40     10 

    101     71     41     11 

    102     72     42     12 

    103     73     43     13 

    104     74     44     14 

    105     75     45     15 

    106     76     46     16 

    107     77     47     17 

    108     78     48     18 

    109     79     49     19 

    110     80     50     20 

    111     81     51     21 

    112     82     52     22 

    113     83     53     23 

    114     84     54     24 

    115     85     55     25 

    116     86     56     26 

    117     87     57     27 

    118     88     58     28 

    119     89     59     29 

    120     90     60     30 
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 را وارد نماييد. در جدول زير وضعيت خود 

 وكالت  

 

 درصد  تعداد سفید  تعداد غلط  تعداد صحیح  درس 

     حقوق مدني  

     آيين دادرسي مدني  

     حقوق تجارت 

     اصول فقه  

     حقوق جزا 

     آيين دادرسي كيفري 

 

 نحوه تصحيح پاسخنامه : 

 

× صحيح  هاي پاسخ  تعداد  𝟑 −  غلط هاي پاسخ  تعداد 

× سواالت تعداد  𝟑 
× 𝟏𝟎𝟎 

 

 


