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 مدنی
 کلیات، اموال و مالکیت  :اول

 دهد؟  می   رخ   مطلقاً  عامل کدام  با  انتفاع   حق  زوال  -1

 ( تلف مال موضوع انتفاع4  ( تعدی و تفریط منتفع3  مالک ( رجوع2  ( مرگ 1

 

در صورتی که منتفع در مدت حبس رقبی، مال موضوع حق انتفاع را به غیر اجاره دهد کدام مورد درباره   -2

 وضعیت عقد اجاره صحیح است؟

 قابل فسخ است  (4 طل است با (3  استو الزم صحیح  (2  ( غیر نافذ است1  

 

 کند:  کند و وصف مخصوصی در شخص متولی شرط می  محمد ملک خود را وقف می  –3

  ( متولی اصوالً نمی تواند در راستای انجام وظایف تولیت، وکیل بگیرد1

 ( متولی اصوالً نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند. 2

  راعزل کندهرچندحق عزل او شرط شده باشد. ( واقف نمی تواند متولی 3

 ( با فقدان بعدی وصف در متولی، حق عزل او برای واقف ایجاد می شود.     4

 

.این عقد وقف در کدام یک از موارد زیر، باطل می کند مرتضی مالی را که خودش مالک آن است را وقف   -4

 است؟

   دارد. ( اگر در مال مورد وقف، شخص دیگری حق ارتفاق 1

 ( وقفی که به موجب اراده مرتضی، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است.2

    ( اگر مال مورد وقف در اجاره شخص دیگری باشد. 3

 علیه، مشاع است. ( وقف مالی که میان واقف و موقوف4

 

خواهد وقف بر مصالح عامه کند اگر حسن تولیت را برای حسن  ملکی که در مالکیت خود دارد را می  –5

 خودشان قرار داده باشد کدام گزینه صحیح است؟ 

 ( در حالتی که منافع ملک موقتاً متعلق به دیگری بوده باشد هم وقف صحیح است.1

 . ( قبض متولی صحیح است و قبض واقف نیز کفایت می کند 2

 ( اگر خود واقف مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد. 3

 ( همه گزینه ها صحیح است.4

 

 درباره »حق دینی« کدام مورد صحیح نیست؟   -6

 ( اسباب ایجاد حق، محدود به موارد خاص است.2   ( موضوع حق می تواند یک شیء مادّی باشد. 1

 ( در برابر همه قابل استناد نیست.4   نیست. ( متضمن حق تقدم برای دارنده آن 3
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، در صورتی که مرتکب خیانت می دهدو ضمن عقد وقف متولی قرار   می کندخانم عباسی مالی را وقف   –7

شود و نیز در صورتی که وصف مخصوصی که در وی شرط شده را از دست بدهد، طبق قانون مدنی به ترتیب 

 چه حکمی بر قضیه بار می شود؟

    واقف حق عزل او را دارد. –( حاکم او را عزل می کند. 1

 متولی منعزل می شود.  –( حاکم ضم امین می نماید. 2

   متولی منعزل می شود.  –( واقف می تواند او را عزل کند.  3

 واقف حق عزل او را دارد. –( حاکم اختیاری در مورد وی ندارد. 4

 

کارد کدام مورد در خصوص نماء و و آن را در زمین خود می  می کندحسام بذری را از ساسان سرقت    -8

 محصول به دست آمده از این بذر صحیح است؟ 

 ( نماء و محصول، از آنِ مالک بذر است. 1

 ( نماء و محصول به مالک زمین تعلق دارد، هرچند او غاصب است. 2

 بذر است ولی باید اجرت المثل زمین را بپردازد.( نماء و محصول، از آنِ مالک 3

 ( نماء و محصول به مالک زمین تعلق دارد و کاشتن بذر، تلف حکمی تلقی می شود و موجب ضمان زارع است. 4

 

سینا به ادعای این که سابقاً کاالیی را خریده است، مدعی مالکیت آن شده و استرداد آن را از ساسان که   -9

 رخواست می کند. کدام مورد صحیح است؟متصرف فعلی است د

( پس از اقرار ساسان)متصرف( به مالکیت سابق سینا)مدعی(، متصرف در مقام منکر و مقر له در مقام مدعی قرار می  1

 گیرد.

 ( با ارائه سند عادی خرید، بیع به عنوان سبب مملِّک، ثابت و به نفع دارنده سند، حکم می شود. 2

 سابق مدعی، به موجب اقرار متصرف، مانع استناد به اماره تصرف است. ( اثبات مالکیت 3

 ( اثبات مالکیت سابق، با هر یک از ادله اثبات دعوی، مانع استناد به اماره تصرف نیست. 4

 

 تصرفات صاحب ملک آنجا که موجب زیان صاحب ملک مجاور گردد، در چه صورت ُمجاز است؟-10

  و برای رفع حاجت انجام شود. ( هرگاه به مقدار متعارف باشد 1

 ( آنجا که برای رفع حاجت یا رفع ضرر از متصرف صورت گیرد.2

   ( هرگاه برای رفع ضرر از متصرف یا به مقدار متعارف انجام شود. 3

 ( چنانچه به مقدار متعارف انجام شود، اگرچه برای رفع ضرر از متصرف هم نباشد. 4

 

 کدام مورد صحیح است؟ در خصوص حق انتفاع و وقف    -11

 متولی وقف نماینده واقف است (1

 در صورت درج شرط عوض در عقد وقف شرط باطل و عقد صحیح است. (2

 در حق انتفاع منتفع باید مخارجی را که برای نگهداری عین است بپردازد. (3

 ت.اگر حق سکنی خانه ای به شخصی واگذار شود ثمره درختان خانه متعلق به منتفع نیس (4

  



 ....  ......................"حقوق مدنی".................... موسسه آموزش عالی فاضل                         

 4صفحه :          www.fazel.ac.ir      /6-07132343234/        1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 کدام مورد در حکم منقول است؟-12

 ( دعوای تخلیه ید عین مستأجره غیرمنقول 2    ( مال االجاره عین مستأجره غیرمنقول 1

 ( دعوای تولیت موقوفات غیرمنقول 4   ( دعوای مطالبه اجرت المثل مطلق اموال 3

 

 تکلیف قرارداد چیست؟اگر در مورد سکنی مالک قبل از تسلیم منزل به منتفع فوت کند    -13

 (قرارداد به علت فوت مالک منفسخ می شود. 1

 (قرارداد به علت عدم قبض باطل است.2

 (حق منتفع پابرجاست و می تواند تسلیم ملک برای انتفاع را از ورثه مطالبه کند. 3

 تسلیم ملک را از ورثه تقاضا کند اما مب تواند اجرت المثل دوره استیفا نشده را مطالبه کند.   می تواند (منتفع ن4

 

 درباره »اماره تصرف«، کدام مورد صحیح است؟   -14

 ( مالک اعتبار در تصرف، تصرف بالمباشره است.1

 ( اماره تصرف ویژه اعیان است و در منافع و حقوق اعمال نمی شود.2

 تصرف کنونی و وقفیت سابق، تصرف دلیل بر مالکیت است.( در تعارض بین 3

 ( در تعارض بین اماره تصرف سابق و اماره تصرف کنونی، اماره تصرف کنونی مقدم است. 4

 

 کدام مورد مثبت وقفیت مال است؟   -15

 تصرف سابق به عنوان وقف در فرض تصرف فعلی به عنوان مالکیت   (2                       ن عمومی بودن                 گورستا (1

 عمل به وقف به مدت طوالنی بدون وجود وقفنامه (4    ستفاده زائرین در بقاع متبرقرار دادن اشیا برای ا (3

 

 .نسبت به محسن: می دهدو محسن را متولی آن قرار    می کندعلی مال خود را وقف    -16

 نمی تواند وی را عزل کند اما در حالت ارتکاب خیانت از طرف متولی حاکم باید ضمّ امین نماید. (  علی االصول واقف 1

 واقف یا حاکم علی االصول حق عزل وی را دارند و تنها در حالت ارتکاب خیانت متولی، حاکم می تواند ضمّ امین نماید. ( 2

 مّ امین نماید. ( مطلقاً حق عزل برای واقف وجود ندارد اما واقف می تواند ض3

 ( اصوالً حق عزل برای واقف وجود ندارد ولی اگر خیانت متولی ظاهر شود وی حق ضمّ امین دارد. 4

 

اگر مالک منزل مسکونی حق انتفاع از آن را بدون تعیین مهلت به دیگری داده باشد حق منتفع در چه   -17

 صورت زایل می شود؟

 همه موارد  (4         تلف شدن مال                (3             فوت مالک             (2         رجوع مالک                 (1

 

علی اموال متعددی دارد که برخی مفروز و برخی مشاع است وی قصد واگذاری حق انتفاع اموال، وقف و   -18

 ل را انجام دهد؟  این اعما  می تواند  اجاره اموال خود را دارد به ترتیب در کدام یک از اموال خود  

 ( مورد اول در اموال منقول یا غیرمنقول مشاع یا مفروز و موردهای دوم و سوم در اموال منقول یا غیرمنقول مفروز 1

 ( دو مورد اول در اموال منقول یا غیرمنقول اعم از مشاع یا مفروز و مورد سوم در اموال منقول یا غیرمنقول مفروز 2

 منقول و غیرمنقول اعم از مشاع یا مفروز( هر سه در اموال 3

 در اموال منقول و غیرمنقول مفروز -در اموال غیرمنقول مفروز و مشاع -( در اموال غیرمنقول مفروز و مشاع4
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 ؟ می باشدطبق قانون مدنی کدام یک از گزینه های ذیل دربردارنده غیرمنقول تبعی    -19

 ( دعاوی که موضوع آن حق غیر منقول است 2  امالک( خسارت وارد بر امالک و نیز اجرت المثل 1

 ( همه موارد4     ( تعهد به تسلیم ملک 3

 

و صاحت آثاری می باشد با توجه به قانون حمایت از  می کندآقای حامدی در حرفه نویسندگی فعالیت    -20

 ؟  می شودحقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان کدام گزینه نادرست است و شامل وی ن

( استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده  1

 ته باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد. پنجاه سال و اگر وارثی نداش

 ( حقوق معنوی پدید آورنده از طریق قرارداد یا ارث و وصیت غیرقابل انتقال است.2

 ( حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست. 3

 ی که برای استفاده شخصی و  غیر انتفاعی باشد مجاز است. ( نسخه برداری از کتاب و رساله و جزوه فقط در صورت4

 

عباس، زمین متعلق به خود را بر فرزندان خود و اوالد آن ها وقف می نماید. بعد از فوت عباس، اگر وی   -21

سه فرزند به نام های هادی، مریم و ساسان داشته باشد که هادی و ساسان دو سال بعد فوت کرده و فرزندانی 

 شخاصی است؟ داشته باشند، در این حالت فعالً منافع موقوفه متعلق به چه شخص یا ا

    ( تمام منافع موقوفه به مریم تعلق خواهد گرفت. 1

 ( منافع موقوفه به فرزندان هادی و ساسان به همراه مریم به صورت مساوی تعلق خواهدگرفت. 2
 تعلق می گیر   ساسانو  هادیتمام منافع موقوفه به فرزندان   (3

4)  
4

5 
و    ساسانو  هادیمنافع موقوفه به فرزندان  

1

5
    تعلق می گیرد. مریمآن به  

 

 توسط سهراب  ملک انتقال  که در آن حق ارتفاقی برای حسین وجود دارد  می باشدسهراب مالک ملکی    -22

 عقد بیع:   طریق  از

   دارد. می محفوظ بایع برای را حق این خریدار، به ارتفاق  حق  انتقال عدم  به تصریح ( به شرط1

   ارتفاق. حق دارای شرکای میان ملک  تقسیم حالت خالف بر  کند  نمی زایل را ارتفاق  ( حق2

 شود. حق این زوال موجب می تواند  که ارتفاق، حق  مورد ملک  مالک تصرفات  خالف بر  کند  نمی زایل را ارتفاق  ( حق3

 ارتفاق. حق دارای شرکای میان ملک  تقسیم حالت مانند  به شود نمی حق زوال موجب ( اصوال4ً

 

 

 سینا قصد وقف بر معدوم و حق انتفاع بر معدوم را دارد به ترتیب چه حکمی دارند؟  -23

    ( دومی باطل و اولی اگر به تبع موجود واقع شود، صحیح است.1

 ( دومی اگر به تبع موجود واقع شود، صحیح بوده و اولی باطل است2

   حالتی که به تبع موجود واقع شوند، صحیح می باشند. ( هر دو در 3

 ( هر دو باطل هستند. 4
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در تقسیم حقوق به منقول و غیرمنقول، مشخص نمایید حق انتفاع و حق ارتفاق و دیون و مال االجاره به   -24

 ترتیب در کدام دسته قرار می گیرند؟

    اصوال منقول          -منقول -غیرمنقول -( در مواردی منقول1

 غیرمنقول -منقول -غیرمنقولدرمواردی  -( درواردی غیرمنقول2

  منقول  -اصوالً منقول -غیرمنقول -( در مواردی منقول و در مواردی غیرمنقول3

 غیرمنقول  -اصوالً منقول -غیرمنقول -(منقول4

 

 ؟این حق انتفاع کدام گزینه صحیح است حسین قصد دارد حق انتفاع از زمین خود را به مهدی بدهد در مورد  -25

 ( در برخی اقسام حبس، قبض شرط صحت است. 1

 ( منتفع باید از مال موضوع حبس سوءاستفاده و تفریط نکند وگرنه حق او زایل می شود. 2

 ( انتقال عین موضوع حق انتفاع امکان پذیر بوده و منتقل الیه حق فسخ عقد موجد حق انتفاع را دارد.3

 انتفاع برای معدوم به تبع موجود و نسبت به مال مشاع می تواند ایجاد شود همانند وقف. ( حق 4

 

 کدام گزینه در خصوص اماره تصرف صحیح است؟   -26

 ( طبق اصل عدم، اصل بر مملک بودن تصرف است.1

 ( اصل را بر مملک بودن سبب تصرف می گذاریم و خالف آن نیازمند اثبات است. 2

 مادی، اصل مملک بودن سبب تصرف و در حقوق اصل عدم جاری میکنیم.( در اموال 3

 ( در اعیان، اصل مملک بودن سبب تصرف و در حقوق اصل عدم جاری می شود. 4

 

بدلیل خشکسالی آب نهر برای آبیاری تمام اراضی کافی نیست. اگرهیچ یک از مالکین زمین ها نتوانند   -27

 چیست؟   حق تقدم خود را ثابت کنند حکم قضیه

 . می شود( نزدیکی یا دوری زمین ها مالک نیست و حق تقدم با قرعه مشخص 1

 ( زمینی که به آب نزدیک تر است به قدر حاجت بر زمین های پایین تر مقدم خواهد بود. 2

 ( زمینی که به آب نزدیک تر است تماما بر زمین های پایین تر مقدم خواهد بود. 3

 دیگری نخواهد داشت و بالسویه حق استفاده از نهر را دارند. ( هیچ کدام حق تقدم بر 4

 

 تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه روزنه یا شبکه باز کند؟   آیا همسایه می   -28

 مانع رویت او شود.  می تواند ( فقط باز کردن روزنه مجاز است هرچند همسایه 1

 مانع رویت شود. تواند می ( می تواند ولو دیوار مشترک باشد ولی همسایه  2

 ( نمی تواند هرچند دیوار ملک مختصی او باشد. 3

 ( می تواند در صورتی که دیوار ملک مختصی او باشد. 4

 

 در خصوص تولیت و متولی موقوفات، کدام گزینه صحیح است؟ محمد قصد دارد ملک خود را وقف کند    -29

 ( اصل بر عدم قابلیت تفویض بوده و اصل بر جواز توکیل نیست.  1

 ( تولیت تحت هیچ شرایطی قابل تفویض و واگذاری نیست. 2

( هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوطه به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام  3

 مباشرت متولی شده یا نشده باشد.    مورد وکالت را داشته باشد خواه شرط

 ( اگر شرط مباشرت متولی نشده باشد وی حق توکیل دارد، ولی اصل بر عدم جواز تفویض است.  4
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سینا در ملک حسن دارای حق ارتفاق می باشد. در این حالت سینا و حسن مجاز به انجام چه تصرفی در    -30

 ملک موردنظر می باشند؟ 

 سینا نمی تواند در ملک خود، تصرفی که موجب کاستن از حدود حق سینا است، انجام دهد. ( حسن با اجازه 1

( در حالت توافق طرفین در خصوص نحوه تصرف سینا در ملک حسن، سینا مُجاز به تصرفات متعارف برخالف تراضی به  2

 عمل آمده نیز می باشد. 

ارتفاق خود در ملک حسن مجاز است و مخارج این امر بر عهده حسن می  ( سینا جهت به کارگیری وسایل انتفاع از حق 3

 باشد. 

 ( هیچ کدام از گزینه ها صحیح نمی باشند. 4

 

ماه به احمد اجاره می   18هادی حق ارتفاق از ملک خود را به نازنین واگذار نموده و سپس آن را به مدت    -31 

 ر این حالت: دهد. اگر هادی درصدد وقف این ملک به مریم برآید د

 ( تنها اگر موقوف علیهم را احمد و نسل های بعد او قرار دهد، چنین وقفی صحیح است. 1

 ( در حالتی که این وقف به انگیزه فرار از ادای دین انجام شود، نیز صحیح است. 2

 ( وقف این ملک امکان پذیر است.3

 دهد، چنین وقفی صحیح است.( تنها اگر موقوف علیهم را نازنین و نسل های بعد او قرار 4

 

حمید متصرف فعلی ملکی به عنوان مالکیت منافع می باشد در چه حالت دلیلی بر مالکیت ذوالید،    -32

 محسوب نمی شود؟ 

 ( آنجا که مالکیت سابق مدعی)غیر متصرف( از راه شهادت شهود، اثبات شود.1

 اقرار متصرف، احراز شود.( جایی که مالکیت سابق مدعی)غیر متصرف( از راه 2

 ( در حالتی که احراز نشود که تصرف وی ناشی از سبب مملِّک یا ناقل قانونی بوده است.3

 ( در حالتی که تصرف وی بالمباشره نبوده و به توسط نمایندگان او صورت گرفته باشد. 4

 

 حالت:    این   در  است. شده  خراب  قهری   حادثه اثر  بر  غیرمنقولی موقوفه  -33

      است. جایز آن بیع (1

 انتفاع از آن، بیع آن جایز است. امکان عدم صورت ( در2

 است.  جایز بیع آن باشد،  ممکن غیر آن، بازسازی و ( چنانچه انتفاع3

 است.  جایز موقوفه بیع آن، عمران برای شخصی نشدن حاضر  یا  عمران بودن متعذر شرط ( به4

 

 تملکات و تصرفات اشخاص در حریم چاه و قنات دیگری:  -34

 ( در حالت منافات داشتن با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن صاحب حریم، مُجاز نیست.1

 ( مطلقاً مُجاز نیست. 2

 ( در صورتی که موجب ضرر نشود، مُجاز است. 3

 صحیح می باشند.  3و  1( گزینه های 4
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 دیگری اذن عبور از ملکش را داده باشد:اگر صاحب ملکی به    -35

 ( صاحب ملک اصوالً حق رجوع از اذن خود را دارد برخالف اذن در سایر ارتفاقات. 1

 ( صاحب ملک اصوالً حق رجوع از اذن خود را ندارد برخالف اذن در سایر ارتفاقات. 2

 رتفاقات. ( صاحب ملک اصوالً حق رجوع از اذن خود را دارد به مانند اذن در سایر ا3

 ( صاحب ملک اصوالً حق رجوع از اذن خود را ندارد به مانند اذن در سایر ارتفاقات. 4

 

 در وقف بر اوالد و وقف ملکی جهت بیمارستان، به ترتیب احکام قبول وقف و قبض عین موقوفه چیست؟  -36

قبول حاکم و قبض متولی   -( قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض طبقه اول موقوف علیهم 1

 وقف در همه موارد. 

قبول حاکم و قبض وی در   -قانونی آن ها و قبض طبقه اول موقوف علیهم قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام   (2

 همه موارد.

 قبول حاکم یا متولی وقف و قبض وی.   -( قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض ایشان 3

قبول حاکم و قبض متولی یا   -هم ( قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض طبقه اول موقوف علی4

 حاکم حسب مورد. 

 

در وقف خاص در خصوص اذن متولی در قبض موقوفه و نیز اذن او در قبض منافع حاصل از موقوفه توسط   -37

 موقوف علیهم پس از تعیین حصه هر یک از ایشان، کدام گزینه صحیح است؟  

 ( اذن متولی در هر دو شرط است.    1

 هیچ یک از دو مورد الزم نیست.       ( اذن متولی در 2

 ( اذن متولی در خصوص قبض موقوفه الزم می باشد. اما در قبض منافع حاصل از مال موقوفه، اذن متولی الزم است.      3

 ( اذن متولی در خصوص قبض موقوفه ضرورتی ندارد اما در قبض منافع حاصل از مال موقوفه، اذن متولی الزم است.    4

 

 در حالت فوت یکی از متولیان متعدد موقوفه، تکلیف تولیت به چه نحو اجرا می شود؟  -38

 ( اگر واقف، تولیت آن ها را به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگران نافذ نیست. 1

تولیان مجتمعاً تصرف  ( در حالت اجتماع متولیان موقوفه، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده می نماید تا م2

 نمایند. 

 ( در حالت استقالل متولیان موقوفه، سایر متولیان می توانند به تنهایی تصرف نموده و نیازی به تصویب دیگران نیست.3

 ( همه گزینه ها صحیح می باشند. 4

 

حق عبور از ملک  ملک وی می باشد  همسایه حسین که    مالک زمینی به موجب قرارداد صلح، بهحسن  -39

 کدام مورد، صحیح است؟ است.    خود را داده

 می شود چنانچه مالک صریحا ً عدم رضای خود را به عبور دیگران اعالم کند، حق عبور منتفی ( 1

  .رصورت فروش هریک از دو ملک، مالک جدید با توجه به اثر نسبی قرارداد، حق عبور نخواهد داشت( د2 

 ندارد شده ایجادور عبق درح تأثیری مالک، تغییر( 3 

 . شود می  هریک از دو همسایه، حق عبور منتفی درصورت فوت (4
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 در عقد وقف اگر موقوف علیهم، مجهول باشند:   -40

 ( عقد وقف باطل است.  1

معارف اسالمی و  ( در وقت خاص، وقف باطل است و در وقف عام، منافع موقوفه در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه 2

 عمران موقوفات مصرف می شود. 

در وقف عام و وقف خاص، منافع موقوفه در تحقیق و تبلیغ و نشر کتاب در زمینه معارف اسالمی و عمران موقوفات   (3

 مصرف می شود.

می    ( در وقف خاص، منافع موقوفه در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسالمی و عمران موقوفات مصرف4

 شود و در وقف عام، باطل است. 

  

 عقود و تعهدات به طور کلی  :فصل دوم
 اقسام عقود و شرایط اساسی صحت معامالت

 

 در حقوق ایران اصل بر ............... است.    -41

 عدم لزوم معلوم بودن طرف معامله (2    عدم لزوم معلوم بودن مورد معامله (1

 هیچکدام.  (4    معاملهعدم لزوم معین بودن مورد  (3

 

 دارند؟  حقوقی  عمل  بر   اثری  چه  منشأ،  در  تعلیق و  انشاء   در  تعلیق  -42

 .نیستند  بطالن موجب اصوالً کدام ( هیچ2    .شوند  می بطالن موجب اصوالً دو  ( هر1

 . دومی برخالف نیست بطالن موجب اصوالً ( اولی4 .نیست چنین اصوالً که دومی برخالف باشد  می بطالن موجب ( اولی3

کتاب قانون مدنی در   در  آن ها حواشی و  م.ق 1135 و  1068 ،699  ،189 مواد به استناد با   صحیح است.  3  گزینه  -42

 نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان

 

 معامله اکراهی که توأم با اشتباه در شخص طرف معامله واقع شود، چه حکمی دارد؟  -43

 اصوالً اشتباه آن را مخدوش ننموده و به دلیل اکراه، غیرنافذ است.( 1

 ( اشتباه موجب بطالن آن شده و بحث غیرنافذ بودن ناشی از اکراه مطرح نمی شود. 2

 ( در صورت تنفیذ آن توسط مکره، صحیح می باشد هرچند اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد بوده باشد. 3

  ری بر آن نداشته و معامله مطلقاً غیرنافذ است. ( اشتباه هیچ تأثی4

 

به موجب عقد بیعی، کتابی به عنوان »کتاب جامع حقوق مدنی)مشتمل بر بیان مواد قانون مدنی و   -44

توضیحات کامل آن(« به خریدار تملیک می شود و سپس معلوم می شود که کتاب مذکور فقط بیان کننده 

 مواد قانون مدنی بوده است. در این حالت وضعیت عقد بیع چیست؟

 ( غیرنافذ 4   ( باطل 3  صحیح و غیرقابل فسخ  (2  ( صحیح و قابل فسخ1
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در انجام یک معامله، حمید که قادر بر تکلم بوده، عقد را با اشاره قبول کرده است. این معامله چه وضعی   -45

 دارد؟

   ( صحت معامله، منوط به تنفیذ بعدی حمید با لفظ است.1

 نیست.( با امکان تکلم، اشاره برای صحت این معامله کافی 2

  ( فقط در صورتی صحیح است که طرف مقابل، قادر به تکلم نباشد.3

 ( صحیح است.4

 

 شما  به  دارید،   طلب  من از  که   تومان  میلیون  پنج ازای   در  را   اتومبیلم»:  گوید  می خود  طلبکار  به  بدهکاری  -46

 عنوان به  شما  سکوت  نکنید،   اعالم  معامله  این   به نسبت  را  خود  موافقت  عدم   هفته،   یک  ظرف   اگر   و   فروشم  می

 ل محسوب می شود.« آیا پس از گذشت ده روز و سکوت مخاطب، معامله ای میان آنها منعقد شده است؟ قبو

 ( خیر، معامله ای واقع نشده است1
 ( آری، معامله واقع شده است. 2
 ، محکوم به بطالن است.( خیر، اگر چه سکوت مزبور همراه با قرینه قبول معامله است، اما بیع به دلیل دیگری3
 ( آری، معامله صحیحاً واقع شده است، اما این معامله بیع محسوب نمی شود و تبدیل تعهد است.  4

 

پس از بروز اختالف بین زوجین، زوجه اقدام به اجرای مهریه خود از طریق مرجع ثبتی می کند. زوج یک   -47

روز پس از ابالغ اجرائیه به وی، اقدام به فروش ملک خود به قیمت واقعی می کند. وضعیت حقوقی معامله 

 مزبور چیست؟ 

 ( اصوالً صحیح است. 2      ( غیرنافذ است. 1

 ( به دلیل نامشروع بودن جهت آن، باطل است. 4   به زوجه، قابل فسخ است. ( به دلیل اضرار3

 

رسول، احمد را اکراه نموده تا خودروی خود را به صورت عقد معلق )با شرط تعلیقی»اعالم نتیجه قبولی   -48

تنفیذ می «(به احسان بفروشد. احمد عقد معلق را منعقد نموده و بعداً این عقد را  95محمود در آزمون وکالت  

 کند. در این صورت:

 ( منافع خودرو از روز انعقاد عقد به بعد محاسبه و به احسان تعلق می گیرد. 1

 ( منافع خودرو از لحظه اعالم نتیجه قبولی محمود در آزمون وکالت به بعد محاسبه و به احسان تعلق می گیرد.2

 محمد تعلق می گیرد.( منافع خودرو از لحظه تنفیذ احمد به بعد محاسبه و به 3

 ( منافع خودرو و نیز مالکیت خودرو از لحظه انعقاد عقد معلق به احسان تعلق می گیرد. 4

 

 چنانچه مدیون برای فرار از دین، اموال خود را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح است؟  -49

 معامله باطل است، اعم از اینکه معامله صوری باشد یا خیر.( در صورت اطالع خریدار از قصد فروشنده برای فرار از دین، 1
 ( چنانچه معامله صوری باشد، در صورتی باطل است که قصد فرار از دین محرز باشد. 2

 ( معامله اگر صوری نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غیرنافذ و مبیع قابل توقیف است. 3

مال مورد انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه بوده،   ( چنانچه معامله صوری نباشد، صحیح است، لیکن اخذ4

 جهت وصول طلب ممکن است. 
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 درباره اهلیت معامالت، کدام گزینه صحیح است؟   -50

 ( در کلیه معامالت هم در زمان انشاء و هم در زمان بقای عقد اهلیت الزم است.1

 الزم است در زمان بقای آن نیز اهلیت الزم است.( در هر عقدی که در زمان انعقاد آن اهلیت 2

 ( هر عقدی که در زمان بقای آن اهلیت الزم است در زمان انعقاد آن نیز اهلیت الزم است.3

 ( در کلیه معامالت هم در زمان انشاء و هم در زمان بقای عقد اهلیت الزم است مگر در قبول تملکات بالعوض 4
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 کلیات، اموال و مالکیت  -اول
ق.م. حواشی این دو ماده در کتاب قانون مدنی در نظم    ۵۱و    ۴۴با استناد به مواد  « صحیح است.  4گزینه »   -1 

.رجوع  2.مرگ تنها در حبس مطلق و عمری موجب زوال است.  1حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.
 مطلق موجب زوال است.  ق.م تنها در حبس 44مالک به استناد ماده  

 تعدی و تفریط منتفع موجب زوال حق انتفاع نیست بلکه موجب ضمان منتفع میشود.  .3

 

انتفاع منتفع مالک منافع عین  صحیح است.    1گزینه    -2 انتفاع می باشد.در حق  مالکیت منفعت متفاوت از حق 
جاره مال موضوع انتفاع از سوی منتفع فضولی  مال نمی باشدبلکه فقط حق استفاده از منافع عین را دارد بنابراین ا 

 و غیرنافذ است. 

 

ق.م و نادرستی گزینه های    83« با استناد به ماده  1« و نادرستی گزینه » 2درستی گزینه »صحیح است.    2گزینه    -3
را به    تولیت  نمی تواندق.م:»متولی    83ق.م معلوم می شود. ماده    80و    79« به ترتیب با استناد به مواد  4« و » 3»

مباشرت نشده  کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط    تفویض دیگری  
بگیرد باشد   وکیل  تواند  ماده  .می  و    80«  باشد  کرده  متولی شرط  در شخص  را  واقف وضع مخصوصی  ق.م:»اگر 

کسی را که در ضمن عقد   نمی توانداکم  ق.م:»واقف یا ح  79« ماده  .می شود   منعزلمتولی فاقد آن وصف گردد  
و اگر خیانت متولی ظاهر  شده باشد    شرطمگر در صورتی که حق عزل    عزل کنندوقف متولی قرار داده شده است  

 « .شود حاکم ضم امین می کند

 

نظم   در کتاب قانون مدنی در کتاب  73ماده    2ق.م و ر.ک به حاشیه    72با استناد به ماده  صحیح است.   2گزینه  -4
   حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان 

 

  63و  62« با استناد به مواد  2ق.م و صحت گزینه »  64« با استناد به ماده  1درستی گزینه »صحیح است.   4گزینه -5
با استناد به ماده  3ق.م و صحیح بودن گزینه »   ق.م:»در صورتی که موقوف   62ق.م معلوم می شود. ماده    74« 

علیهم غیر محصور یا علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف  
ق.م:»ولی و وصی محجورین از جانب    63« ماده  .بر مصالح عامه باشد، متولی وقف و اال حاکم قبض می کندوقف  

«  .می کند  قرار داده باشد، قبض خود او کفایتآن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود 
ق.م:»مالی را که منافع آن موقتًا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در    64ماده  

ق.م:»در وقف بر مصالح   74« ماده  .بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید  آن حق ارتفاق موجود است جائز است
 « .علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد واقف نیز مصداق موقوف عامه اگر خود

 

 توجه کنید که حق عینی است که اسباب ایجاد آن محدود به موارد خاصی است. صحیح است. 2گزینه    -6

 

ق.م، واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف   80و    79با استناد به مواد  صحیح است.    2گزینه    -7
و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم    قرار داده شده است مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد متولی  



 ....  ......................"حقوق مدنی".................... موسسه آموزش عالی فاضل                         

 14صفحه :          www.fazel.ac.ir      /6-07132343234/        1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل    .امین می کند
 .می شود

می شود)اذا زال المانع عاد الممنوع(    توجه شود که اگر صفت از دست رفته ی متولی باز گردد سمت او هم اعاده
 همانند وصی و ولی قهری نه قیم. 

 
ق.م، نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین   33با استناد به ماده  صحیح است.  1گزینه    -8

اینکه مگر  مالک.  عملیات  واسطه  به  یا  باشد  روئیده  خود  به خودی  چه  حب  است  یا  اصله  از  یا حاصل  غیر  نما  ه 
حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای  

 .صاحب زمین کاشته شده باشد

 

است.    3گزینه  -9 ماده  صحیح  به  استناد  بین    37با  تعارض  در  که  است  آن  بر  قانون مدنی  و  نظر مشهور  ق.م. 
اقرار   با  بر مالکیت سابق مدعی ترجیح دارد و تنها  مالکیت سابق و تصرف فعلی، تصرف فعلی یک اماره بوده و 

اب می شود. در متصرف به مالکیت سابق مدعی، اماره تصرف از اعتبار ساقط شده و مالکیت سابِق مدعی، استصح
واقع در این حالت انقالب دعوی رخ می دهد یعنی متصرف)که منکر بود( جای خود را به مالک سابق)که مدعی  
بوده( می دهد و جای مدعی و منکر عوض شده و زین پس متصرف مدعی است و باید انتقال ملک به سبب ناقل  

معتقدند که مالکیت سابق مدعی با هر یک از ادله اثبات  صحیح به خود را اثبات نماید. البته مرحوم دکتر کاتوزیان  
( اثبات شود وضع همین است اما نظر مشهور ارجح است. ایراد گزینه » « برخالف صحیح 1دعوی)حتی غیر از اقرار

« گزینه  ایراد  آن است.  ایراد  2بودن  دارد.  به موجب حکم  دادگاه  تأیید  احراز و  به  نیاز  آن است که سند عادی   »
و    37« با لحاظ ماده  3« آن است که با اقرار متصرف، اماره تصرف از اعتبار ساقط می شود. صحت گزینه »4» گزینه  

 توضیحات فوق معلوم می شود. 

 

ق.م. الزم به ذکر است که برای جواز تصرف مالک در فرض سوال،   132با استناد به ماده  صحیح است.    1گزینه  -10
باشد:   بایست جمع  و(به م1دو شرط می  بودن تصرف  متعارف  از  2قدار  آن  بودن  رفع ضرر  یا  رفع حاجت  برای   )

 متصرف 

 

است   4گزینه  -11 واقف.گزینه    ۱گزینه  .صحیح  نه  است  وقف  نماینده  متولی  چراکه  نیست  علت    2صحیح  این  به 
باطل   را  در وقف، عقد  کند  صحیح نیست که گاهی شرط عوض  .گزینه    72به موجب ماده    می  م  صحیح    3ق 

ق.م منتفع وظیفه ای برای پرداخت مخارج نگهداری عین ندارد مگر شرط خالف    ۴9راکه به موجب ماده  نیست چ 
 شده باشد.

 

است  ۱گزینه  -۱2 ماده  .  صحیح  به  استناد  مال  20با  و  مبیع  ثمن  و  قرض  قبیل  از  دیون  کلیه  عین  ق.م،  االجاره 
  .مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد  اینکه مبیع یا عینمستأجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو  

  3ق.م و حاشیه    ۱8ماده    3« به حاشیه  3ق.م و برای نادرستی گزینه »  ۱8ماده    2« حاشیه  2برای نادرستی گزینه »
این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی    2ق.م و حاشیه    ۱8« به ماده  ۴ق.م و برای نادرستی گزینه »  20ماده  

اما  تولیت موقوفات غیرمنقول، غیرمنقول تبعی است  نمایید. دعوای  کاتوزیان مراجعه  دکتر  کنونی نوشته مرحوم 
 دعوای مطالبه اجرت المثل و خسارت وارد بر اموال منقول، منقول حکمی است. 
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ملک غیر، از    ق.م:»حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی، و همچنین حق ارتفاق نسبت به۱8ماده  
قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال  

ق.م:»دعوایی که موضوع آن حق غیرمنقول است به تابعیت از حق غیرمنقول  ۱8ماده    2غیرمنقول است.« حاشیه  
انه و اجبار فروشنده ملک بر تسلیم مبیع و دعاوی که موضوع  است، مانند دعاوی تصرف و خلع ید امانی و غاصب

شده(.«حاشیه   انجام  معامله  نفوذ  عدم  و  بطالن  و  فسخ  است)دعوای  غیرمنقول  مال  تملک  ماده    3آن 
ق.م:»دعاوی مربوط به مطالبه دین منقول است، هرچند ناشی از مال غیرمنقول باشد: مانند مطالبه اجاره بهای  ۱8

ق.م:»اجرت المثل را نباید با مال االجاره در این ماده قیاس 20ماده    3مال غیرمنقول.« حاشیه    ملک و ثمن فروش
 کرد و در هر حال منقول شمرده. دعوای اجرت المثل امالک باید در محل وقوع ملک اقامه شود.«

 

قد نمیشود  در حبس قبض شرط صحت است و تا زمانی که قبض واقع نشود قرارداد منعصحیح است.  2گزینه  -۱3
و اگر قبل از وقوع قرارداد یکی از طرفین آن فوت کند انعقاد آن منتفی می شود و قرارداد باطل خواهد بود.رک  

 نظم کنونی  2ق.م و زیرنویس   ۴7ماده 

 

14-  « است.  4گزینه  به حاشیه  « صحیح  استناد  کنونی    35ماده    8با  نظم حقوقی  در  قانون مدنی  کتاب  در  ق.م 
  35ماده    7و    9،  3« به ترتیب با لحاظ حواشی  3« و »2«، »1ر کاتوزیان. نادرستی گزینه های »نوشته مرحوم دکت

 ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان مشخص می شود.  

حاشیه  35ماده   شود.«  ثابت  آن  خالف  اینکه  مگر  است،  مالکیت  دلیل  مالکیت  عنوان  به  ده ما  3ق.م:»تصرف 
ق.م:»تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه: مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر. تصرف مستأجر  35

ق.م:»در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، چون امکان  35ماده    7در حکم تصرف موجر است.« حاشیه  
ق.م:» در تعارض بین 35ماده    8یه  انتقال و تملک وقف خالف اصل است، تصرف دلیل بر مالکیت نیست.« حاش

تصرف سابق و تصرف کنونی، تصرف کنونی مقدم است، زیرا وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو 
اماره، که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر هر دو نیز معتبر باشد، اماره کنونی مقدم 

 تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اعمال می شود.« ق.م:»اماره35ماده  9است.« حاشیه 

 

است.  3گزینه    -۱۵ وقفیت-۱صحیح  بر  دلیل  باشد  گورستانی عمومی  اینکه  زیرا ممکن    صرف  نیست  گورستان  آن 
صرف عمل به وقف دلیل مثبت وقف نیست بلکه باید سابقه وقف و  -2است آن گورستان مالک خاص داشته باشد.

قرار داشتن اشیایی در بقاع متبرکه مانند حرم امام رضا یا حضرت معصومه دلیل بر وقفیت  -3وقفنامه موجود باشد
 آن مال است.زیرا تمامی اشیایی که در این بقاع موجود است موقوفه بوده و مالک خاص ندارد.

 

کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار  تواند  نمیواقف یا حاکم    ق.م  79رک به ماده  صحیح است.  ۱گزینه    -۱6
حاکم ضم  متولی ظاهر شود    خیانتو اگر   شده باشدشرط  مگر در صورتی که حق عزل    عزل کنندداده شده است  

 .می کند  امین

ق.م با فوت و رجوع   ۴۴.مسئله حاضر مربوط به حبس مطلق است که به صراحت ماده  صحیح است  ۴گزینه    -۱7
بی از  بند  مالک  نیز طبق  انتفاع  مال موضوع حق  اقسام حبس    ۵۱ماده    2ن میرود و همچنین تلف  در همه  ق.م 

 ق.م  ۵۱و ماده  ۴۴ماده  2و  ۱باعث زوال حق انتفاع میشود.رک زیرنویس های 
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است.    3گزینه    -18 مواد  صحیح  به  یا    475و    58،  46ر.ک  منقول  از حیث  ماده  این  در  مال  لفظ  اطالق  و  ق.م 
ق.م به این بیان که وقتی اجاره مال مشاع جایز است اجاره مال مفروز    475غیرمنقول بودن و مفهوم موافق ماده  

 . به طریق اولی جایز است

 

ق.م در کتاب قانون    20ماده    3و    2ق.م و حواشی    18ماده    4و    2با استناد به حواشی  صحیح است.    4گزینه    -19
نوش کنونی  حقوقی  نظم  کتاب  در  حاشیه  مدنی  طبق  کاتوزیان.  ناصر  دکتر  مرحوم  که    18ماده    2ته  دعوایی  ق.م 

و خلع ید امانی و غاصبانه   تصرف موضوع آن حق غیرمنقول است به تابعیت از حق، غیرمنقول است، مانند دعاوی
و بطالن و   فسخ )دعوای مبیع و دعاوی که موضوع آن تملک مال غیرمنقول است تسلیم  و اجبار فروشنده ملک بر

و طبق حاشیه   انجام شده(  نفوذ معامله  بر    4عدم  وارد  المثل و خسارات  به اجرت  ماده ذکر شده دعاوی مربوط 
حا مطابق  است.  غیرمنقول  مستقیم ق.م  20ماده    2شیه  امالک،  طور  به  آن  موضوع  که  دینی  یا  مال   تعهد 

ماده   تسلیم به تعهد )مانندباشد   غیرمنقول در  پس،  است.  غیرمنقول  آن،  موضوع  از  تابعیت  به  فرض    20ملک( 
دیگری است و به اطالق آن نباید اعتماد کرد  ال منقولم شده است که موضوع قرض و ثمن و مال االجاره پول یا

این ماده، اجرت المثل را نباید با مال االجاره در این ماده قیاس کرد و در هر حال منقول شمرد.    3و مطابق حاشیه  
 .دعوای اجرت المثل امالک باید در محل وقوع ملک اقامه شود

 

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان. حقوق    12و    11،  4ر.ک به مواد  صحیح است.    2  گزینه   -20
 معنوی پدید آورنده، قابل انتقال از طریق ارث و وصیت است نه قرارداد. 

 

کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  ق.م در    73از ماده    4و    3با استناد به حواشی  صحیح است.    1گزینه    -21
مستفاد از صرف عبارت نساًل بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب  نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.  

که، هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود، فرزند او با باقی ماندگان   قرار است نه تشریک، از این
نماید و، مادام که چند نفر حتی یک نفر   شرکت نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند

»طبقتًا  هم از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد نخواهد رسید؛ و هم چنین است در مورد عبارت
از    2/10/1323  -  78بیان کننده رأی شماره    3و حاشیه    26/12/1342  -  3561بیانگر رأی وحدت رویه شماره    بعد طبقَه«

 یأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. ه

 

« نادرست است، با توجه به حاشیه یک  1قانون مدنی. گزینه »  ۱03و    ۱02به استناد ماده    صحیح است.  4گزینه    -22
« عبارت مطلقًا عنوان شده  2« نادرست است زیرا در گزینه »2کتاب نظم مرحوم استاد دکترکاتوزیان.گزینه » ۱02ماده 

؛ زیرا یکی از استثنائات آن تصریح بر خالف آن  اصوالً ایل نمی کند در حالی که می بایست عنوان شود که ارتفاق را ز
« نادرست است زیرا قسمت اول گزینه مانند  3است. گزینه »  ۱03(. قسمت ادامه هم برخالف ماده  ۱02است )ماده

 می باشد. ۱06ماده   « می بایست از عبارت اصواًل استفاده شود و قسمت دوم هم برخالف2گزینه »

 

توان برقرار کرد  حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می    45با استناد به مواد  صحیح است.    3گزینه    -23
ولی ممکن است حق انتفاع َتَبعًا برای کسانی هم که درحین عقد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند  

 .ر به تبع موجودمگق.م: وقف بر معدوم صحیح نیست   69و براساس ماده اند برقرار شود وجود نیامدهبه

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81/264f727886
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85/2308177880
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%81%D8%B3%D8%AE/22e99f8856
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84/3aa16b0976
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84/3aa16b0976
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF/291a867897
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85/2308177880
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84/20c6119101
https://iranlawclinic.com/terminology/word/Ù�Ø±Ø§Ø±/2de7e78895
https://iranlawclinic.com/terminology/word/Ø´Ø±Ú©Øª/27a43f8555
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است.    3گزینه    -24 تواند صحیح  مورد می  باشد حسب  غیرمنقول  یا  منقول  که  به موضوعش  بسته  انتفاع  حق 
ق.م(. دیون اصواًل در حکم    18ق.م( اما حق ارتفاق همیشه غیرمنقول است)ماده    18منقول یا غیرمنقول باشد)ماده  

استثنائًا دین خسارت وارد بر امالک و اجرت المثل امالک و    )منقول حکمی یا تابع مال منقول( هستند اما منقول
ق.م(.    20ماده    5تا    1و حواشی    18ماده    4تا    1ق.م و حواشی  20تعهد به تسلیم ملک، غیرمنقول می باشند)ماده  

بر   عالوه  کاتوزیان  دکتر  در    3مرحوم  غیرمنقول  مال  انتقال  به  تعهد  خصوص  در  شد  گفته  که  استثنایی  مورد 
باشد  18ماده    1یس  زیرنو غیرمنقول  به  راجع  هرچند  است،  منقول  دینی،  »حق  دارند:  بیانی  ق.م.(  20)ماده   ق.م 
را می توان به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول شمرد، زیرا موضوع آن به طور   مال غیرمنقول انتقال به تعهد ولی،

 ، با وجود این، منقول بودن آن ترجیح دارد.« ۵2مستقیم غیرمنقول است. دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال، ش 

 

ق.م در مورد وقف.    69و    58ر مورد حق انتفاع و مواد  ق.م د  46و    45با استناد به مواد  صحیح است.    4گزینه    -25
« گزینه  ماده  1نادرستی  با  مخالفت  و  »برخی«  کلمه  دلیل  به   »47  « گزینه  نبودن  است. صحیح  دلیل  2ق.م  به   »
ق.م   52منتفع، ید او به موجب ماده  تعدی یا تفریطق.م و نیز این است که با سوءاستفاده یا   48مخالفت با ماده 

  2و    1)و حواشی   51می شود اما چنین امری از اسباب زوال حق انتفاع، مذکور در مواد    به ضمانی مبدل  امانی از  
ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان(    53ماده    1این ماده و حاشیه  

عقد    منتقل الیه نمی تواندزیرا    ق.م است.  53« به دلیل مخالفت با ماده  3ق.م نمی باشد. نادرستی گزینه »  44و  
، حق فسخ معامله  معامله به وجود حق انتفاع در مال موضوع  جهل کند و فقط در صورت  فسخموجد حق انتفاع را 
 انجام شده را دارد. 

 

 ق م 36و  35به استناد مواد صحیح است. 2گزینه    -26

 شود(( خالف آن ثابتاينكه  است مگر   دليل مالكيتتصرف به عنوان مالكيت )) ق م 35م

 ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود(( ثابت شودتصرفي كه  )) -36ماده

. 

هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب  ))  ق.م  156رک به ماده   صحیح است.   2گزینه    -27
شودو هيچ يك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب    وتاخراختالفشودو مابين صاحبان اراضي درتقدم  

 برزمين پائين ترخواهد داشت((  هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم

 

ق.م که در آن به صراحت بیان شده که همسایه زمانی حق باز کردن    133رک به ماده   صحیح است.   4گزینه    -28
 را دارد که دیوار اختصاصی باشد.  روزنه یا شبکه

 

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر    قانون مدنی، متولی نمی  83با توجه به ماده  صحیح است.    4گزینه  -29
تواند وکیل  مباشرت نشده باشد میآن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط

ت مگر اینکه شرط  بگیرد پس در واقع در تولیت اصل بر عدم تفویض است مگر با اذن واقف و اصل بر توکیل اس
قانون    4ماده    3مشخص گردید. همچنین با توجه تبصره    2و    1مباشرت متولی شده باشد، پس ایراد گزینه های  

باشداوقاف:   نشده  مباشرت  که شرط  موقوفاتی  به    در  مربوط  امور  از  قسمتی  یا  تمام  انجام  برای  متولی  گاه  هر 
یی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی  مزبور باید تواناموقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل  

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF/291a867897
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84/21f1457563
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84/3aa16b0976
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متولی ابالغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتبًا به  
موضوع  ننماید  برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل  
شود این حکم  به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع می  

 « نیز مشخص گردید. 3لذا ایراد گزینه » .اند خواهد بودانتخاب شدهشامل وکالیی که قباًل نیز 

 

ق.م. توضیح اینکه برای تعیین حقوق و تکالیف    107و    106،  105،  104با استناد به مواد  صحیح است.    4گزینه    -30
اعم از صریح یا    توافق طرفین،  قانون امریبه معیارهای پیش رو مراجعه می شود:    به ترتیبطرفین یک قرارداد  

تکمیلیو    عرفضمنی،   این  قانون  نمایند  توافق می  بر موضوعی  رو وقتی طرفین  این  از  اقدام  .  و  بر عرف  توافق 
 متعارف تقدم خواهد داشت. 

  

در کتاب قانون    65ماده    1ق.م. همچنین ر.ک به حاشیه    65و    64با استناد به مواد  صحیح است.     3گزینه    -31
به   منفعت  مالکیت  دادن  که  است  ذکر  به  الزم  کاتوزیان.  ناصر  دکتر  مرحوم  نوشته  کنونی  نظم حقوقی  در  مدنی 

انتفاع یا حق ارتفاق از سوی مالک به دیگری هیچ مانعیتی در صحت وقف ایجاد نمی کند.    صورت موقت یا حق
زیرا وقف ملکی که منافع دائم آن به    دائماما دادن منفعت ملک به صورت   به دیگری، مانع صحت وقف است؛ 

به حاشیه   نیست)ر.ک  المنفعه( صحیح  دارد)مسلوب  تعلق  قانون    64ماده    1دیگری  کتاب  در  نظم  ق.م  در  مدنی 
 حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان(. 

 

ماده   9و  3ق.م. همچنین با توجه به حواشی  37ر.ک به ماده  «2جهت درستی گزینه »صحیح است.   2گزینه    -32
 « نادرست و  مطابق با 4ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان گزینه »  35

گزینه    1ق.م و حاشیه    36ماده   کاتوزیان  دکتر  کنونی نوشته مرحوم  در نظم حقوقی  قانون مدنی  در کتاب    3آن 
صحیح نمیباشد چرا که اصل برآن است که تصرف متصرف فعلی مشروع است و مدعی مالکیت باید غیر مشروع  

«  1بود. الزم به ذکر است که گزینه »  بودن آن را ثابت نماید و در صورت عدم اثبات، اماره ی تصرف معتبر خواهد
ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم   37ماده    1طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان)حاشیه  

ق.م و نظر مشهور فقها و علما صحیح است.    37« مطابق متن ماده  2دکتر کاتوزیان( صحیح می باشد و گزینه »
تعارض بین دو گزینه که یکی حاوی نظر مقنن و دیگری حاوی نظر اساتید است  طبیعتًا در یک سوال در حالت  

 نظر قانونگذار ارجح است. 

 

یع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد  ))ب  قانون مدنی:  88به استناد ماده  صحیح است.   3گزینه  -33
  یا   عمران آن متعذر باشدکه منجر به خرابی گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که  

قانون مدنی نیز موارد جواز بیع وقف است که در این راستا    3۴9و    89. ماده  کسی براي عمران آن حاضر نشود(( 
 مالحظه گردد. 

 

تملک و تصرف در ق.م: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و  139با استناد به ماده صحیح است.  4گزینه    -34
از طرف اذن  بدون  است  حریم  از  مقصود  آن چه  با  باشد  منافی  که  نیست  آن  کسی    مالک صحیح  این  بنابر  و 

 .که موجب تضرر نشود جائز است  ولی تصرفاتیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند نمی
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ولی صاحب ملک اذن  ق.م : اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد    98با استناد به ماده  صحیح است.    3گزینه  -35
باشد کنند    داده  او عبور  ملک  از  اذن خود  هر وقت بخواهد میکه  از  او بشود  تواند  و مانع عبور  کرده  و    رجوع 

در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی    98توجه به حواشی ماده    با  همچنین است سایر ارتفاقات. همچنین
نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، اثر اذن ایجاد اباحه است و آذن علی االصول هر زمان که بخواد می تواند از  

 مکن نیست.اذن خود رجوع کند مگر در برخی استثنائات که رجوع از اذن م 

 

شود به ایجاب از طرف واقف  وقف واقع می)) ق.م  56ق.م. ماده    62و    56ر.ک به مواد  صحیح است.    4گزینه    -36
بر معنی آن کند و   ها در  آن  قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونیبه هر لفظی که صراحتًا داللت 

باشد در این    عامه یا وقف بر مصالح    غیرمحصورعلیهم  باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف  محصورصورتی که  
حاکمصورت   استقبول  شرط  ماده  ،  موقوف ق.م  62((  که  صورتی  آن))در  خود  باشند  محصور  قبض علیهم    ها 

امه باشد، متولی وقف،  غیرمحصور یا وقف بر مصالح ععلیهم  ی اولی کافی است و اگر موقوفکنند و قبض طبقهمی
 ((.می کند واال حاکم قبض 

 

  ق.م 8۵و  62ر.ک به مواد   صحیح است.  2گزینه    -37

 

به طور استقالل تولیت هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر   ق.م:  77با استناد به ماده  صحیح است.    4گزینه    -38
قرار داده    اجتماع و اگر به نحو  کنند  قرار داده باشد هر یک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقاًل تصرف می

را  از آن ها حاکم شخصی  از فوت یکی  باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد 
الزم به ذکر است که همین حکم با وحدت مالک  .  که مجتمعًا تصرف کنند نماید  باقیمانده است می  ضمیمه آن که  

در خصوص از دست رفتن سمت یکی از متولیان به دالیل دیگر مثل حجر یا ناتوانی مطلق و نیز در مورد اوصیاء 
در وصایت جاری می شود متعدد  نیز  عهدی(  نظم    854ماده    4)حاشیه   )وصیت  در  قانون مدنی  کتاب  در  ق.م 

ی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان( جاری می شود؛ برخالف حالت تعدد وکالء آنجا که مجتمعًا وکیل  حقوق
ق.م بوده و حکم این ماده با وحدت مالک شامل حجر یکی از    670قرار داده شده باشند که قضیه مشمول ماده  

کالء به مانند اوصیاء متعدد و متولیان متعدد،  ایشان در حالت اجتماع وکالء نیز می گردد. البته در حالت استقالل و 
می توان گفت با زوال سمت یکی، سمت دیگران باقی است و ایشان حق تصرف مستقل و به تنهایی و بدون نیاز  

 به تصویب سایرین را دارند. 

 

 صحیح است  3گزینه  -39

است.    ۱گزینه    -۴0 ماده  صحیح  به  ماده    7۱ر.ک.  و  توجه    8ق.م  اوقاف.  ماده  قانون  که  در   8کنیم  اوقاف  قانون 
ق.م به صورت مطلق سخن می    7۱خصوص مصرف مجهول و نه موقوف علیهم مجهول سخن می گوید ولی ماده  

گوید و وقف بر مجهول را صحیح نمی داند. لذا اگر بحث از موقوف علیهم مجهول شد وقف باطل است خواه وقف  
 قانون اوقاف استناد می کنیم.  8دن منافع موقوفه شد به ماده عام یا خاص باشد ولی اگر بحث مجهول المصرف بو

  

  



 ....  ......................"حقوق مدنی".................... موسسه آموزش عالی فاضل                         

 20صفحه :          www.fazel.ac.ir      /6-07132343234/        1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 عقود و تعهدات به طور کلی  -فصل دوم
 اقسام عقود و شرایط اساسی صحت معامالت

نکته:    2گزینه    -۴۱ در عقود  صحیح است.  بودن طرف معامله است جز  لزوم معلوم  بر عدم  ایران اصل  در حقوق 
 مجانی و نکاح که شخصیت طرف شرط می باشد.  

 

ق.م و حواشی آن ها در کتاب قانون مدنی در  1135و    1068،  699،  189با استناد به مواد  صحیح است.    3گزینه    -42
 نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان 

 

ق.م. توجه شود که اصواًل اشتباه در شخص طرف معامله،    203و    201با استناد به مواد  صحیح است.    1گزینه    -43
که   مواردی  در  مگر  کند  نمی  وارد  معامله خللی  باشد   شخصیت طرف علت عمدهبه صحت  بوده    201)ماده   عقد 

 107و بخش اول ماده    203می شود)ماده    ق.م(. همچنین اصواًل اکراه، معنوی بوده و موجب غیرنافذ شدن معامله
شود می  عقد  بطالن  موجب  و  بوده  مادی  اکراه،  استثنائًا  اما  ماده   ق.م(؛  اخیر  بحث    1070)بخش  هرچند  ق.م(. 

ق.م   1070تقسیم اکراه به مادی و معنوی، اصطالحاتی است که توسط حقوقدانان بیان شده و دراین زمینه به ماده  
ای اما  کنند.  می  مادی  استناد  اکراه  شود.  می  ایقاعات  و  معامالت  تمام  در  اکراه  شامل  آنان  استدالل  و  تقسیم  ن 

موجب بطالن عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع می شود اما اکراه معنوی اصواًل موجب غیرنافذ شدن عمل حقوقی  
ایقاعات طالق، رجوع از طالق، فسخ های فوری)فسخ   ایقاع است و استثنائًا  از عقد و  ق.م(،    1131نکاح)ماده  اعم 

ق.م( و    415)ماده   ق.م(، خیار رویت و تخلف وصف  420ق.م(، خیار غبن)ماده    435)ماده   فسخ به دلیل خیار عیب
 ق.م(( و اخذ به شفعه در حالت اکراه معنوی، باطل می گردند.  440)ماده  خیار تدلیس

 

در فرض سوال، اشتباه در خود موضوع معامله واقع  ق.م.    200و    199با استناد به مواد  صحیح است.    3گزینه    -44
» مقصود از خود موضوع معامله   این ماده می فرمایند:  1شده و عقد باطل است. مرحوم دکتر کاتوزیان در حاشیه  

  وصف اساسی است یا دو طرف آن را   مورد معامله صورت نوعی یا جنس  عرفمجموعه اوصافی است که در دید  
می دانند«. عرفًا کتاب جامع حقوق مدنی با کتاب قانون مدنی متفاوت بوده و دو موضوع مستقل هستند نه یک  

)اشتباه   ه زیاد یا کم. در حالتی که آنچه به دست آمده همان مطلوب باشد اما کمال مطلوب نباشدموضوع با فاید
معامله  موضوع  خود  در  اشتباه  اگر  اما  است  فسخ  قابل  معامله  معامله(  مورد  فرعی  یا  مهم  وصف  و   در  )جنس 

خ دهد معامله باطل می  جوهره مورد معامله، صورت نوعی و عرفی مورد معامله و وصف اساسی مورد معامله( ر 
ق.م در عقود بیع و صلح نیز بر می آید. البته اشتباه در شخص طرف معامله،    762و    353گردد. امری که از مواد  

دراین   که  باشد  عقد  عمده  علت  طرف،  که شخصیت  مواردی  در  مگر  آورد  نمی  وارد  معامله  به  ای  اصواًل خدشه 
 حالت عقد باطل می شود. 

 

اصواًل ُمبِرزها )وسایل ابراز اراده باطنی( یعنی لفظ، نوشته، اشاره و عمل، در عرض هم    است.صحیح    4گزینه    -45
ابراز اراده باطنی انتخاب می کنند مگر در   هستند و طرفین معامله می توانند هر وسیله ای را که خواستند برای 

)مواد   )ماده    1066و    1062نکاح  و طالق  ف  1134ق.م(  عبارات  به  نظر  ماده    ق.م(.  باید گفت  مفهوم   192وق،  ق.م 
 مخالف ندارد. 

 

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87/1b2c0018431
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فروختن عقد است و نیاز به قبول مشتری دارد، سکوت داللت بر قبول و رضایت نمی  صحیح است.    ۱گزینه    -۴6
قانون مدنی: »در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در   3۴0کند، بنابراین عقدی واقع نمی شود.  طبق ماده 

باش در  معنی  و  داد  قرار  معامله  قبول  و  رضایت  عدم  و  او  اراده  اعالم  عدم  بر  باید  را  اصل  ساکت  مورد  در  د.«، 
وضعیت تردید حالت سابق او را استصحاب کرد، با این حال قانونگذار در موارد خاص سکوت را دلیل بر رضایت   

برابر مستاج  ۵0۱دانسته است از جمله در ماده   در  از پایان مدت اجاره به  قانون مدنی سکوت موجر  ری که پس 
اعمال حقوقی(   )کاتوزیان،  دانسته شده است  پیشین  ادامه وضع  بر  ادامه می دهد، نشانه تراضی  سکونت خود 

قانون امور حسبی رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطالع وارث به فوت مورث بعمل    2۵0همچنین طبق ماده  
 بعمل نیاید در حکم قبول خواهد بود.آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه  

 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به دیگری به   21با استناد به ماده    صحیح است.  2گزینه    -47
وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد،   هر نحو به

نقدی معادل نصف محکوم   یا جزای  یا جزای نقدی درجه شش    یا هر دو مجازات میبه  موجب حبس تعزیری 
الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت  شود و در صورتی که منتقٌل  

 به   ٌگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومعین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال
استیفاء خواهد شد  آن  بیان  ب  .از محل  ادای دین شرایطی توسط حقوقدانان  از  فرار  انگیزه  به  رای تحقق معامله 

 شده است: این شرایط عبارتند از:

حال و مسلم و منجر بودن    -4ایجاد ضرر به حال بستانکار    -3قصد اضرار به بستانکاران    -2انجام معامله یا ایقاع    -1
قانون    21فرار از ادای دین. برای تحقق شرط سوم، طبق ماده  علم طرف معامله از انگیزه    -5دین مسبوق بر معامله  

اساتید حقوق   نباشد«.  کافی  پرداخت دیون  برای  اموال  »باقیمانده  نحوه اجرای محکومیت های مالی الزم است 
تهی   معامله،  یا  باشد  تهی دست شده  معامله  اثر  در  بدهکار  که  زمانی محقق است  این شرط  که  اند  کرده  بیان 

ا تشدید کرده باشد. در حالی که در فرض سوال، زوج اقدام به فروش ملک خود به قیمت واقعی نموده دستی او ر
است. یعنی معامله موجب تهی دستی یا تشدید تهی دستی وی نشده و وضعیت مالی او همان است که قبل از  

از ادای دین رخ ندا به انگیزه فرار  از این رو شرط سوم معامله  ده و معامله ای اصواًل صحیح  معامله بوده است. 
معامالت اساسی صحت  شرایط  و  معامله  ارکان  از  یکی  اینکه  مگر  است  دیگر    190)ماده   واقع شده  مواد  یا  ق.م 
دلیل است که گزینه » نموده معامله اصواًل  2بیانگر شرایط صحت معامله( مخدوش شده باشد. به همین  بیان   »

 ن برخی شرایط صحت، ممکن است معامله صحیح نباشد.صحیح است. زیرا استثنائًا به دلیل فقدا 

 

ایقاع« نوشته مرحوم    -از کتاب اعمال حقوقی »عقد    ۱0۵و    ۱0۴و    27و    26ر.ک به صص  صحیح است.    2گزینه    -۴8
نیز حاشیه   و  کاتوزیان  ماده    ۴دکتر  دکتر  ۱89از  مرحوم  نوشته  کنونی  نظم حقوقی  در  مدنی  قانون  کتاب  در  ق.م 

ه کنیم که در عقد معلق، تحقق شرط تعلیقی در آینده موثر است و اثر عقد در گذشته به وجود نمی  کاتوزیان. توج 
 آید مگر اینکه برخالف آن تراضی شده باشد.

 

و با لحاظ    1394قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب    21با استناد به ماده  صحیح است.    4گزینه    -49
در سوال، بین طرفین آن صحیح بوده و در برابر طلبکاران، غیر قابل استناد بوده  نظرات حقوقدانان، معامله مذکور  

را جهت وصول طلب خود  بنمایند و مال مورد معامله  را  ابطال چنین معامله ای  و طلبکاران می توانند تقاضای 
« های  گزینه  کنند.  »1توقیف  و   »3« گزینه  هستند.  ناصحیح  فوق،  مطالب  به  توجه  با  نادرست2«  زیرا    «  است. 

 معامله صوری به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل است خواه قصد فرار از دین محرز باشد یا نه. 
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در تمامی معامالت وجود اهلیت در زمان اجرا و بقاء آن الزم نیست به مانند عقود الزم   صحیح است.   3گزینه  -50
هر عقدی که در بقاء و اجرا نیاز به   یت الزم است. اما در عقود جایز بر خالف عقود الزم در زمان اجرا و بقاء اهل

اهلیت دارد در انعقاد نیز محتاج اهلیت است اما هر عقدی که در انعقاد آن اهلیت الزم است در بقاء آن اهلیت  
 الزم نیست مانند عقود الزم. 
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 1کارگاه جزا 
کریم که یک شخص ایرانی است در امریکا ، مرتکب یک فقره کالهبرداری با استفاده از امضای جعلی یکی  -1

نیز یک شخص ایرانی است می شود که طبق قانون امریکا این عمل از معاونان رئیس جمهور علیه ب که او 

 جرم است. الف بر اساس کدام یک از صالحیت های زیر در ایران می تواند تحت تعقیب قرار گیرد؟

 ( تنها از طریق صالحیت شخصی فعال1

 ( الف طبق هر دو صالحیت شخصی فعال و واقعی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد2

 از طریق صالحیت شخصی واقعی( تنها 3

( الف هم بر اساس صالحیت شخصی فعال هم صالحیت شخصی منفعل و هم صالحیت واقعی می تواند تحت تعقیب 4

 قرار گیرد

 

تصویب کرده و در آن عنوان  1400تا سال  1397چنانچه مجلس قانونی را برای اجرای آزمایشی از سال  -2

، از 1399می باشد و الف در سال  5مستوجب جزای نقدی درجه  داشته باشد که استفاده از فیلترشکن

فیلترشکن استفاده نماید، در صورت اتمام مهلت قانون و زائل شدن عنوان مجرمانه استفاده از فیلترشکن اگر 

 تحت تعقیب قرار گیرد، دادگاه یا دادسرا چه حکمی صادر خواهد نمود؟ 1401الف در سال 

 یب یا حکم برائت به دلیل اتمام مهلت و نسخ شدن جرم ارتکابی( حسب مورد قرار منع تعق1

 ( مورد از موجبات جهات تخفیف است و قاضی می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد2

 ( قاضی می تواند از یکی از نظامات تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات یا نظام نیمه آزادی استفاده نماید3

 5( جزای نقدی درجه 4

 

 که شود می محکوم آن مجازات به 1401 سال در و شود می 3 درجه جرمی مرتکب 1400 سال در کامران -3

 کاهش قانون تصویب با آرا، به اعتراض مهلت در اما است کشور عالی دیوان آن به اعتراض صالح مرجع

 آن به اعتراض صالح مرجع که کند می پیدا تقلیل 4 درجه به ارتکابی جرم مجازات تعزیری، حبس مجازات

 فوری اجرای قاعده صورت چه در نماید، اعتراض حکم به بخواهد الف چنانچه باشد، می نظر تجدید دادگاه

 شد؟ خواهد اعمال

 بود خواهد اعتراض به نسبت صالح مرجع کشور عالی دیوان و شود نمی اعمال فوری اجرای قاعده صورت، هیچ در (1

 بود خواهد رسیدگی به صالح نظر تجدید دادگاه و شود می اعمال فوری اجرای قاعده صورت هر در (2

 بود خواهد رسیدگی به صالح نظر تجدید دادگاه باشد، متهم نفع به فوری اجرای قاعده اعمال که صورتی در (3

 خواهد اعتراض به نسبت صالح مرجع کشور عالی دیوان باشد، متهم ضرر به فوری اجرای قاعده اعمال که صورتی ( در4

 بود
 

کدام یک از جرایم زیر در صورتی که موجب اخالل در نظم و امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی  -4

 منتشر خواهد شد؟

 ( اختالس یک میلیارد ریال یا بیشتر با مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی1

 ( قاچاق ارز یک میلیارد ریال با مجازات ضبط ارز مکشوفه2

 ارتشا کمتر از یک میلیارد ریال با مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی( 3

 سال حبس 10( جرایم مالیاتی بیش از یک میلیارد ریال با مجازات 4
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سال حبس شده است، پس از گذشت نصف مدت حبس، چه  11کریم مرتکب جرمی با مجازات قضایی  -5

 می باشند؟کسانی موظف به پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه 
 ( قاضی اجرای احکام و دادستان2     ( قاضی اجرای احکام1

 ( قاضی اجرای احکام و محکوم علیه4   ( قاضی اجرای احکام و دادستان و محکوم علیه3

 

 مطابق قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری،کدام یک از جرایم زیر قابل تعویق نیستند؟  -6

 امنیت در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم( بخشی از مجازات جرایم علیه 1

 ( کالهبرداری2

 ( قاچاق مواد مخدر3

 ( معاونت در قتل غیر عمدی4

 

 در رابطه با تخفیف مجازات،کدام گزینه صحیح است؟ -7

 ( امکان تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال در راستای تخفیف مجازات1

 تقلیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار در راستای تخفیف مجازات( امکان 2

 ( امکان تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ده تا پانزده سال در راستای تخفیف مجازات3

 ( امکان تقلیل حبس درجه پنج به حبس درجه هفت در راستای تخفیف مجازات4

 

 زیر از شرایط حکم به معافیت از کیفر نمی باشد؟ کدام یک از گزینه های -8

 ( فقدان سابقه کیفری2     ( احراز جهات تخفیف1

 ( اصالح مرتکب4      ( گذشت شاکی3

 

شده است، درصورتی که او قبال یک جرم تعزیری  1فربد مرتکب جرم تعزیری قابل گذشت درجه  -9

از نهاد های زیر با رعایت شرایط قانونی می تواند انجام داده باشد، از کدام یک  2مستوجب حبس درجه 

 استفاده نماید؟

 ( نظام نیمه آزادی2    ( آزادی مشروط1

 3و  1( گزینه 4 ( آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی3

 

که هنگام شرب خمر  می دهدساله است مرتکب شرب خمر شده و دادگاه تشخیص  8سبحان که پسری  -10

ساله است مرتکب زنای به عنف شده  16کابی را درک می کرده است و ساسان که پسری حرمت رفتار ارت

است، اگر دادگاه تشخیص دهد که ب هنگام زنای به عنف حرمت رفتار ارتکابی را درک نمی کرده است، 

 مجازات الف و ب به ترتیب چه خواهد بود؟

 تامینی ( اقدام تامینی/ اقدام2    ( مجازات ندارد/ مجازات ندارد1

 ( اقدام تامینی/ اجرای حد4     ( اجرای حد/ اقدام تامینی3

  



..................موسسه آموزش عالی فاضل"حقوق جزا  ".........................  

 4صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 خصایص اصلی جرم سیاسی کدام گزینه است؟  -11

 ( با انگیزه اصالح کشور/ علیه مدیریت و نهاد های سیاسی ایران /بدون قصد ضربه زدن به نظام1

 ضربه زدن به اساس نظام ( بدون انگیزه اصالح کشور/علیه نهاد های فرهنگی ایران/بدون قصد2

 ( با انگیزه اصالح کشور/علیه مدیریت و نهاد های سیاسی ایران/با قصد ضربه زدن به نظام3

 ( با انگیزه اصالح کشور/علیه سیاست های داخلی یا خارجی ایران/ بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام4

 

حبس، تخلف از دستور ها و عجز از  ضمانت اجرای هرکدام از موارد تعذر اجرای مجازات جایگزین -12

 پرداخت جزای نقدی، در مجازات های جایگزین حبس به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر است؟

 ( اجرای حبس/ بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود و بار دوم حبس/ اجرای حبس1

 ( اجرای حبس/ اجرای حبس/ اجرای حبس2

اجرای حبس/ بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود و بار دوم حبس/ اجرای بازداشت ( 3

 بدل از جزای نقدی

 ( اجرای حبس/ اجرای حبس/ اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی4

 

 کدام گزینه نادرست است؟ -13

 ( عفو خصوصی می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد1

 خصوصی شامل تمام مجازات های تعزیری می شود( عفو 2

 ( عفو خصوصی شامل تمام متهمین و محکومین می شود3

 ( در صورت عفو عمومی، فرد از حقوق اجتماعی محروم نخواهد شد4

 

است شده و به  4مرتکب جرم همکاری با دول متخاصم که مجازات آن درجه  1396رحیم در سال  -14

مرتکب جرم کالهبرداری کمتر از یک  1397تحمل آن می باشد و در سال  مجازات آن محکوم و در حال

است می شود و به مجازات آن محکوم می شود، الف برای هر دو جرم به  5میلیارد ریال که مجازات آن درجه 

 ترتیب چه زمانی مشمول مرور زمان اجرای مجازات می شود؟

1 )1410  /1405 

 1405( مشمول مرور زمان نمی شود / 2

 / مشمول مرور زمان نمی شود 1410( 3

 ( مشمول مرور زمان  نمی شود / مشمول مرور زمان نمی شود4

 

کریم مرتکب جنایت غیر عمدی مستوجب بیش از یک پنجم دیه شده است که هنوز از آن پنج سال  -15

د، دادگاه نسبت به نگذشته است، و در این فاصله مرتکب جرمی با مجازات نود و یک روز تا شش ماه می شو

 جرم دوم چه تصمیمی میگیرد؟

 ( الزاما باید به جایگزین حبس حکم دهد1

 ( به دلیل سابقه محکومیت کیفری نمی تواند جایگزین حبس صادر نماید2

 ( می تواند جایگزین حبس صادر نماید3

 ( در صورت وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی حکم به جایگزین حبس می دهد4
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 حکم به مجازات جایگزین حبس در رابطه با کدام یک از گزینه های ذیل امکان دارد؟ صدور -16

 ( غیر عمدی بیش از دو سال حبس2    ( عمدی کمتر از شش ماه حبس1

 ( عمدی متعدد کمتر از شش ماه حبس4    ( غیر عمدی کمتر از دو سال حبس3
 

 است؟کدام گزینه در رابطه با خدمات عمومی رایگان صحیح  -17

 ( نسبت به افراد شاغل و اطفال و نوجوانان بیش از چهار ساعت در روز نیست1

 ( در صورت عدم رضایت محکوم، یک چهارم تا یک دوم به آن اضافه می شود2

 ( دادگاه می تواند حکم به یک یا دو مورد خدمت عمومی بدهد3

 امرار معاش متعارف محکوم شود( خدمات عمومی رایگان به صالح دید دادگاه می تواند مانع 4
 

 کدام یک از گزینه های زیر با توبه ساقط نخواهند شد؟ -18

 ( تعزیر منصوص2      ( محاربه مطلقا1

 ( تعزیر غیر منصوص4      ( حدود مطلقا3

 

و  شده باشد و برای استفاده از آثار توبه، تظاهر به توبه نماید 2چنانچه یاسین مرتکب جرم تعزیری درجه  -19

 دادگاه متوجه تظاهر به توبه او شود، چه تاثیری در مجازات او دارد؟

 ( به حداکثر مجازات تعزیری درجه سه محکوم می شود1

 ( دادگاه می تواند مجازات اورا یک درجه افزایش دهد2

 ( دادگاه الزاما مجازات او را یک درجه افزایش می دهد3

 ( تاثیری در مجازات او ندارد4
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اگر یک شخص ایرانی علیه یک شخص ایرانی دیگر در خارج از کشور مرتکب جرم شود، صحیح است.  2گزینه  -1
ق.م.ا ، نیاز به  7مورد از مصادیق صالحیت شخصی فعال است نه صالحیت شخصی منفعل و بر اساس ماده 

ن ایران کفایت می کند. در مجرمیت متقابل بودن عمل در کشور خارجی شرط نیست و صرف جرم بودن از نظر قانو
سوال فوق الف مرتکب دو جرم کالهبرداری علیه یک ایرانی و استفاده از امضای مجعول معاون رئیس جمهور شده 

ق.م.ا استفاده از امضای مجعول معاونین رئیس جمهور از مصادیق اعمال صالحیت واقعی  5است که بر اساس ماده 
داری یک ایرانی علیه شخص دیگری در خارج از کشور چه ایرانی و چه خارجی، ق.م.ا، کالهبر 7است و بر اساس ماده 

 از مصادیق صالحیت شخصی فعال است.

 

ق.م.ا مقررات عطف به ماسبق نشدن قوانین در مورد قوانینی که  10به موجب تبصره ماده صحیح است.  4گزینه  -2
در نتیجه دادگاه  .انون الحق، اعمال نمی شودبرای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح ق

نمی تواند به استناد اتمام مهلت، حکم بر برائت یا دادسرا قرار منع تعقیب صادر نماید و حتما باید به جرم رسیدگی 
و مجازات تعیین نمایند و برای تعیین مجازات باید به قانون زمان وقوع جرم که همان قانون موقت می باشد رجوع 

 می باشد 5درجه  نمود که مجازات مقرر، جزای نقدی

ق.م.ا تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در  46و  40گزینه چهار به این دلیل غلط است که اگر چه طبق مواد 
ق.م.ا نظام نیمه آزادی تنها در جرایمی که  56جرایم تعزیری درجه شش می توان صادر نمود اما بر اساس ماده 

 صورتی که مجازات مقرر جزای نقدی می باشد. مجازاتشان حبس است امکان اعمال دارند در

 

 ق.م.ا قوانینی که اجرای فوری می شوند عبارتند از : 11به موجب ماده  صحیح است. 1گزینه  -3

، نظر به اینکه مطابق 796. قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت: به موجب رای وحدت رویه شماره 1
آراء صادره از  1٣79دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی 9قسمت دوم ماده 

حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد 
 تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است. در امور کیفری نیز جاری و به همین سبب حکم مندرج در بند

مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صالحیت، منصرف از  1٣9٢قانون مجازات اسالمی مصوب  11))الف(( ماده 
قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق 

ام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به ، قابل فرج1٣9٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  4٢٨ماده 
 موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد.

در نتیجه اعمال قاعده اجرای فوری در گزینه های یک و دو و چهار به دلیل اینکه خالف حقوق مکتسبه افراد می 
 می باشد.باشد، ممنوع است و در هر صورت دیوان عالی کشور مرجع صالح اعتراض 

ق.م.ا ناظر به موارد محکومیت  11. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم این بند و تبصره ماده ٢
است به این معنی که اگر در مورد شخصی بر اساس قانون قدیم حکم برائت صادر شده باشد و بر اساس قانون 

ن او را مجددا محاکمه نمود، ولی در صورتی که براساس قانون قدیم جدید ادله اثبات تغییر کرده باشد، دیگر نمی توا
در مورد او حکم محکومیت صادر شده باشد، می توان با استناد به قانون الحق پرونده را برای بررسی مجدد به 

 دادگاه صادرکننده حکم قطعی فرستاد )شمس ناتری، قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی( 

 ه شیوه دادرسی.قوانین مربوط ب٣

 . قوانین مربوط به مرور زمان4
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ق.م.ا چنانچه شخصی محکوم به یکی از مجازات های تعزیری درجه  ٣6به استناد ماده صحیح است.  3گزینه  -4
شود چنانچه انتشار حکم در روزنامه ها موجب اخالل در نظم و امنیت نگردد در یکی از روزنامه های محلی در یک  4

 ٢باشد و هم مشمول صدر ماده، مانند گزینه  ٣6هد شد و چنانچه جرمی هم مشمول تبصره ماده نوبت منتشر خوا
مورد  4که هم نصاب مقرر در تبصره را دارا می باشند و هم از جرایم مذکور در تبصره هستند و هم تعزیر درجه  4و 

 ٣6شار صادر شود و مشمول صدر ماده الزاما باید حکم به انت ٣6اشاره در صدر ماده هستند، بر اساس تبصره ماده 
محسوب  4، کمتر از یک میلیارد ریال باشد ولی تعزیر درجه ٣6نمی شوند، اما اگر جرمی از جرایم مذکور در ماده 

شود، از مصادیق صدر ماده محسوب شده و در صورتی که موجب اخالل نباشند، در یکی از روزنامه های محلی 
 منتشر خواهند شد.

 

 ق.م.ا 5٨به استناد ماده صحیح است.  1گزینه  -5

دادستان پس از گذشت نصف می توانند پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط را به دادگاه نمایند اما قاضی اجرای 
احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط الزم برای صدور حکم آزادی مشروط را 

 پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. بررسی و در صورت احراز آن ، 

 محکومان نمی توانند پیشنهاد آزادی مشروط نمایند.

 

ق.م.ا ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی غیر قابل تعویق هستند به  47به استناد ماده صحیح است.  1گزینه  -6
ی موثر مرتک در کشف جرم، بخشی از آن توسط قانون کاهش، در صورت همکار  47موجب تبصره الحاقی به ماده 

 قابل تعلیق است اما همچنان این جرایم حتی در صورت همکاری موثر، غیر قابل تعویق می باشند.

باید بیش از یک صد میلیون ریال  47همچنین کالهبرداری چون یک جرم اقتصادی است بر اساس بند ج ماده 
 لق کالهبرداری را بیان نموده در نتیجه غلط می باشد.مط ٢باشد تا غیر قابل تعویق باشد اما گزینه 

علت غلط بودن گزینه سه و چهار نیز این است که قاچاق مواد مخدر قابل تعویق و تعلیق است اما اگر به صورت 
عمده باشد غیرقابل تعلیق و تعویق می باشد. و همچنین تنها معاونت در قتل عمدی غیرقابل تعلیق و تعویق است 

 ی که گزینه چهار عنوان کرده معاونت در قتل غیر عمدیدر صورت

 

گزینه ها به تقلیل و تبدیل اشاره کرده اند، تفاوت تقلیل و تبدیل در این است که تقلیل، صحیح است.  4گزینه  -7
 ماهیت مجازات را تغییر نمیدهد در صورتی که تبدیل ماهیت مجازات را تغییر میدهد.

ل از اصالح توسط قانون کاهش عنوان شده بود تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت قب 9٢در قانون مجازات سال 
به میزان پنج تا پانزده سال که قانون کاهش با جایگزین کردن کلمه تقلیل به جای تبدیل، به این نکته اشاره نمود 

ط می باشد چراکه ماده که ماهیت انفصال دائم و انفصال موقت متفاوت نمی باشد. در نتیجه گزینه یک و سه غل
، به صراحت از کلمه تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت استفاده نموده است. 99قانون مجازات اصالحی  ٣7

همچنین در رابطه با گزینه دو نیز از کلمه تبدیل استفاده نموده است و اشاره به این دارد که ماهیت مصادره اموال 
 یجه این گزینه هم غلط می باشد.با جزای نقدی متفاوت می باشد در نت

 است. 4، گزینه 99قانون مجازات اصالحی  ٣7تنها گزینه صحیح به صراحت بند ب ماده 
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ق.م.ا، فقدان سابقه کیفری موثر از شرایط صدور حکم به معافیت  ٣9و  ٢5مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -8
 از کیفر می باشد نه هر سابقه کیفری

 

، نهاد نظام نیمه آزادی تنها در جرایم غیر قابل گذشت امکان 6٢و  5٨و  57به استناد ماده یح است. صح 1گزینه  -9
اعمال دارند چراکه نیاز به گذشت شاکی دارند درصورتی که در جرایم قابل گذشت به صرف گذشت شاکی تعقیب 

د. همچنین در آزادی تحت نظارت موقوف و یا مجازات اجرا نمی شود و نوبت به اعمال نظام نیمه آزادی نمی رس
ق.م.ا بیان شده است که یکی از آن ها عدم  40سامانه های الکترونیک نیز باید شرایط مقرر در تعویق که در ماده 

 سابقه کیفری موثر است رعایت شود که در فرض سوال رعایت نشده است

، امکان اعمال آن وجود 5٨قانون مقرر در ماده در نتیجه تنها گزینه صحیح گزینه یک می باشد که با رعایت شرایط 
 دارد.

ق.م.ا، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص  ٨٨ماده  ٢به استناد تبصره صحیح است.  2گزینه  -10
گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای )ت( و یا )ث( 

کوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای )الف( تا )پ( این ماده در مورد آنها اتخاذ می مح
سال سن دارد و مرتکب یک جرم حدی شده است، به یکی از بند های الف یا ب یا  1٢در نتیجه الف که زیر  .گردد

ق.م.ا، جرم ارتکابی  ٨٨ی بود به استناد صدر ماده محکوم خواهد شد. اما اگر جرم ارتکابی جرم تعزیر  ٨٨پ ماده 
 توسط الف قابل مجازات نبود و هیچ یک از بند های الف تا ث این ماده در باره او اجرا نمی شد.

ق.م.ا چه الف حرمت رفتار ارتکابی را درک کند چه نکند  91همچنین به استناد تبصره فوق الذکر و همچنین ماده 
سال  1٨به صراحت اعالم می کند افراد بالغ زیر  91امینی او صورت نخواهد گرفت. چراکه ماده هیچ تغییر در اقدام ت

سال هست و  1٨ق.م.ا، از آن جا که ب بالغ زیر  ٨9ق.م.ا و ماده  91در صورتی که الف بالغ نیست. و به استناد ماده 
سال است، حسب  1٨تا  15او بین مرتکب جرم حدی ای شده که حرمت آن را درک نمی کرده، و از آنجا که سن 

ق.م.ا محکوم خواهد شد و نسبت به او نیز اقدام تامینی صورت  ٨9مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده 
 خواهد گرفت.

 

( این قانون ۲به استناد ماده یک قانون جرایم سیاسی، هر یک از جرائم مصرح در ماده )صحیح است.  4گزینه  -11
های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب ه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستچنانچه با انگیز

 .شودزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب مییابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه

 

زات حبس را ق.م.ا دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجا 70به موجب ماده صحیح است.  1گزینه  -12
نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، 

که ضمانت اجرای تعذر اجرای مجازات جایگزین و مجازات حبس بر اساس این ماده  .مجازات حبس اجراء شود
ق.م.ا تعیین خواهد شد که بار اول در  ٨1اساس ماده اعمال خواهد شد اما نسبت به تخلف از دستور های دادگاه بر

تخلف از دستور، یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و بار دوم مجازات حبس اجرا خواهد 
 شد.

الزم به ذکر هست که در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس، مجازات اصلی که همان 
 خواهد شد نه مجازات بازداشت بدل از جزای نقدی حبس است اجرا
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ق.م.ا عفو خصوصی هم می تواند منجر به تخفیف مجازات شود و  96به استناد ماده صحیح است.  3گزینه  -13
هم می تواند به طور کلی مجازات را مرتفع نماید و همچنین ماده مذکور راجع به جرایم تعزیری می باشد و عفو 

 ق.م.ا می باشد 114ابع شرایط ماده خصوصی در حدود ت

ق.م.ا عفو عمومی همه آثار محکومیت را منتفی می نماید که در نتیجه پس از عفو عمومی فرد  9٨و بر اساس ماده 
از حقوق اجتماعی محروم نخواهد شد. همچنین الزم به توضیح است که عفو عمومی هم شامل متهمان و هم 

 ها شامل محکومان می شود.محکومان می شود اما عفو خصوصی تن

 

ق.م.ا، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول مرور زمان تعقیب،  109به استناد ماده صحیح است.  4گزینه  -14
صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود و جرم همکاری با دول متخاصم یک جرم علیه امنیت محسوب می شود در 

 نتیجه گزینه یک و سه صحیح نمی باشند.

)  ٣6همچنین بر اساس بند ب ماده مذکور، جرایم اقتصادی من جمله کالهبرداری با رعایت نصاب مقرر در ماده 
بیش از یک میلیارد ریال برای کالهبرداری( مشمول مرور زمان نمی شوند و اگر چه سوال عنوان داشته که کالهبرداری 

ق.م.ا هرگاه در مورد یک شخص  110ود اما بر اساس ماده کمتر از یک میلیارد ریال و اصوال مشموال مرور زمان می ش
به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به 

در نتیجه به علت شروع به اجرای مجازات جرم همکاری با دول متخاصم،  .دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است
 ارتکابی نیز مشمول مرور زمان نمی شوند. سایر جرایم

ق.م.ا، جرم ارتکابی سابق باید عمدی باشد نه غیر عمدی و در صورت  66بر اساس ماده صحیح است.  1گزینه  -15
، قاضی باید الزاما در مجازات های نود و یک روز تا شش ماه حکم به جایگزین 66نبود سابقه کیفری مشروح در ماده 

، تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح 746ین بر اساس رای وحدت رویه شماره حبس بدهد. همچن
قانون مجارات اسالمی   64الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده   6٨و  67و  66و  65مندرج در مواد 

 از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد.

 

ه به کلمه می تواند در متن سوال، منظور این است که در کدام یک از جرایم مطرح با توجصحیح است.  2گزینه  -16
جرایم عمدی کمتر از شش  6٨و  66و  65در گزینه ها، دادگاه اختیار اعمال جایگزین حبس دهد. که با توجه به ماده 

جایگزین حبس  ماه حبس و غیر عمدی کمتر از دوسال حبس و عمدی متعدد کمتر از شش ماه حبس، صدور حکم
ق.م.ا  7٢الزامی است و فقط غیر عمدی بیش از دو سال اختیاری است. الزم به توضیح است که بر اساس ماده 

توسط قانون کاهش، صدور مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی متعدد که حداقل مجازات قانونی  99اصالحی 
ق قانون جدید صدور حکم جایگزین حبس در جرایم یکی از آن ها بیش از یک سال باشد ممنوع است در نتیجه طب

 عمدی متعدد بیش از شش ماه تا یک سال اختیاری شده است.

 

، ارائه خدمات عمومی رایگان ٨9ق.م.ا و تبصره یک ماده  ٨4بر اساس تبصره یک ماده صحیح است.  1گزینه  -17
ت عمومی  نباید مانع امرار معاش توسط اشخاص شاغل و اطفال و نوجوانان بیش از چهار ساعت نیست و خدم

ق.م.ا، در صورت عدم رضایت محکوک به انجام خدمت عمومی،  ٨4ماده  ٣متعارف اشخاص شود و طبق تبصره 
 مجازات اصلی مورد حکم اجرا می شود و نمی توان به بیش از یک خدمت عمومی حکم داد.
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ه در جرایم تعزیری غیر منصوص شش تا هشت موجب ق.م.ا، توب 116و  115. به استناد ماده صحیح است 2گزینه  -18
سقوط مجازات و یک تا پنج موجب تخفیف مجازات می باشد. اما قانونگذار در رابطه با توبه در جرایم تعزیری غیر 
منصوص سکوت نموده است که بر اساس دکترین حقوقی، تعزیرات غیر منصوص ملحق به حدود می باشند و احکام 

عزیرات منصوص نیز جاری است. در ازمون های حقوقی نیز باید بین ساکت بودن قانون و ملحق توبه در حدود در ت
به حدود بودن تعزیرات منصوص دقت نمود و اصل بر ساکت بودن قانون می باشد. همچنین مستند به تبصره یک 

ر رابطه با حدود نیز تنها ق.م.ا نیز توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است و د 114ماده 
حد قذف مطلقا ساقط نخواهد ما بقی حدود با توبه ساقط می گردند و محاربه نیز با شرایط ذکر شده ساقط می 

 گردد

 

ق.م.ا، در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات  117بر اساس ماده صحیح است.  4گزینه  -19
باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال  می گردد، توبه، اصالح و ندامت وی

مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده 
ر مجازات تعزیری ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکث

که در فرض سوال، مرتکب قبل از صدور حکم و قبل از اعمال مقررات توبه تظاهر به توبه می نماید  .محکوم می شود
 در نتیجه تاثیری در مجازات مرتکب ندارد.

 

د ق.م.ا چنانچه مرتکب ایرانی باشد و خارج از کشور مرتکب فعلی شو 7به استناد ماده صحیح است.  2گزینه  -20
ق.م.ا اسالمی نباشد، دادگاه های ایران بر اساس  5که طبق قانون ایران جرم باشد، و مشمول جرایم مذکور در ماده 

 صالحیت شخصی فعال، صالح به رسیدگی هستند.
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 ۱تجارت 
 ؟می باشدکدام یک از عبارات زیر صحیح ن -1

 ( خرید اراضی و تفکیک آن توسط شخص تاجر اگر به قصد فروش باشد تجاری است.1
 ،تجاری است. ( تصدی تسهیل معامالت ملکی2

 ( معامالت غیرمنقول تجاری محسوب نمی شوند حتی اگر بین تجار انجام گیرد.3

 ( معامالت برواتی تجاری ذاتی است.4

 

 کدام یک از افراد زیر تاجر محسوب نمی شوند؟ -۲

 ( شخصی که عالوه بر شغل قضاوت کشتی های باری اجاره می دهد و از این راه امرار معاش می کند.1

 اما به دلیل نوسانات بازار ،اتوموبیل ها را به فروش نرسانده. می کند( شخصی که اتومبیل برای فروش خریداری 2

 ( داللی که واسطه معامالت غیرمنقول است.3

 ( شرکا شرکت تضامنی و نسبی4

 

 قائم مقام تجاری در چه صورتی منعزل می شود؟ -3

   رئیس تجارت خانه( با فوت 2     ( با حجر رئیس تجارت خانه1

 ( در هر سه مورد4     ( با انحالل شرکت تجاری3

 

در ضمن معامله سندی به دالل سپرده می شود که نزد وی تلف می شود با توجه مقررات مربوط به  -4

 مسئولیت دالل کدام گزینه صحیح است؟

   ( دالل مسئول نیست مگر تعدی و تفریط او ثابت شود.1

 نتواند ثابت کند تلف مستند به او نیست، مسئول است. ( دالل در صورتی که2

   ( دالل فقط در صورتی مسئول نیست که قوه قاهره را ثابت کند.3

 ( دالل فقط در صورتی مسئول نیست که ثابت کند تلف مستند به آمر بوده4
 

 معامله تاجر با غیر تاجر: -۵

 ( تجارتی نیست1

 باشد، تجارتی است.( در صورتی که برای رفع حوائج تجاری 2

 ( تجارتی است3

 ( در صورت درج مراتب در قرارداد، تجارتی است.4
 

شخصی کارخانه ی تولید محصوالت لبنی دارد ،برای مراسم جشن فارغ التحصیلی فرزند خود ظرف هایی  -۶

 ……می کندبرای سرو محصوالت کارخانه اش در مهمانی خریداری 

 ( عمل شخص تجاری ذاتی است.1

 عمل شخص تجاری تبعی است ،زیرا میان دو تاجر واقع شده.( 2

 ( عمل فرد تجاری نیست،زیرا برای رفع نیاز شخصی بوده است.3

 و تجاریست. می شودقانون تجارت  2( عمل شخص مشمول بند تهیه و رسانیدن ملزومات ماده ی 4
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 استمرار نیست؟کدام یک از معامالت ذیل برای ذاتا تجاری تلقی شدن،نیازمند -7

 ( تصدی به نمایشگاه های عمومی2      عملیات حراجی( 1

 ( حمل و نقل دریایی4    کشتی سازی و خرید و فروش آن(3

 

 کدام یک از اشخاص ذیل تاجر نیست؟-8

 ( کسبه ی جزء2       ( دالل1

 ( قائم مقام تجارتی4      ( حق العمل کار3

 

 .............. و حق العمل کار در مقابل طرف معامله ............ است.دالل در مقابل طرف معامله  -۹

 نماینده -( اصیل 2     نماینده –( نماینده 1

 اصیل -( اصیل 4      اصیل –( نماینده 3

 

،در این صورت  می باشددفتر روزنامه ی تاجری فاقد امضای نماینده ی اداره ی ثبت و ترتیب مشخص  -1۰

….. 

 مزبور مطلقا قابل استناد نیست.( دفتر 1

 .( علیه خود تاجر قابل استناد است2

 صرفا اگرمربوط به امور تجارتی باشد قابل استناد است.( 3

 صرفا اگر مربوط به امور تجاری و میان تجار باشد قابل استناد است. (4

 

 کدام مورد درباره اسم تجارتی نادرست است؟ -11

 تجارتی، اختیاری است.ثبت اسم ( اصوالً 1

 اسم تجارتی قابل انتقال است.( 2

( اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد مگر اینکه با نام 3

 خانوادگی او یکی باشد. 

ثبت کرده و سه برابر حق الثبت مأخوذ در موارد الزامی بودن ثبت اسم تجارتی و عدم ثبت آن، اداره ثبت رأساً اقدام به ( 4

 خواهد داشت.

 

 کارگزار/معامله گر، کیست؟ 84طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب  -1۲

 کند. ها معامله می شخص حقیقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن( 1

 ها و یا به نام خود معامله می کند.شخص حقیقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ( 2

 شخص حقیقی یا حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ها و یا به نام خود معامله می کند.( 3

 شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ها و یا به نام و حساب خود معامله می کند.( 4
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مل کار از جانب آمر خود مسئول خرید مالی شود و او این مال را برای آمر خود خریداری کند اگر حق الع -13

به مبلغ یکصد میلیون ریال و پس از انعقاد معامله به دروغ به آمر خود اعالم نماید که به مبلغ یکصد و پنجاه 

گردد؛ در این صورت آمر می هفته این امر برای آمر معلوم  ۲میلیون ریال خریداری نموده و بعد از گذشت 

 تواند:

 ( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید، به عالوه مال را به وی مسترد کند.1

 ( به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید، به عالوه مکلف است وی را طرف معامله قرار دهد.2

به عالوه مال را به وی مسترد نماید و یکصد میلیون ریال را از وی  ( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید، 3

 مطالبه نماید.

( به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید،  به عالوه وی را طرف معامله ی خود قرار دهد و حق العمل 4

 نپردازد.

 

 دفاتر تجاری تاجر برای تاجر سندیت دارد، مشروط بر آنکه:  -14

 ( دعوی مربوط به امور تجارتی باشد. 1

 ( هم دعوی مربوط به امور تجارتی باشد، هم دفاتر طبق قانون تنظیم شده باشد. 2

 ( دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. 3

 ( هم دعوی مربوط به امور تجارتی باشد، هم دفاتر طبق قانون تنظیم شده باشد و هم طرف دعوی نیز دفاتر تجارتی4

 داشته باشد.

 

چندین کیلو بذر گیاه،به متصدی حمل و نقل برای انتقال سپرده شده،اما به دلیل عدم  تنظیم دمای  -1۵

 ………مناسب نگهداری بذر در وسیله ی نقلیه،بذر ها رو به فساد و خرابی رفته اند، در این صورت

 .می باشد( متصدی حمل و نقل مسئول 1

 ماید در خصوص شرایط نگهداری توسط ارسال کننده توجیه نشده.( متصدی مسئول است مگر ثابت ن2

   ( متصدی مسئول نیست ،مگر ثابت شود وی در نگهداری کاهلی کرده است .3

 ( ارسال کننده مسئول است مگر مسئولیت متصدی را ثابت کند.4

 

منافع آمر ایجاب  اگر کاالیی که جهت فروش به حق العمل کار داده شده در معرض فساد سریع باشد و -1۶

 کند حق العمل کار........

 ( مکلف است با اطالع دادستان مال التجاره را به فروش برساند1

 ( می تواند با اطالع دادستان مال التجاره را به فروش برساند.2

 ( مکلف است با اجازه دادستان مال التجاره را به فروش برساند3

 التجاره را به فروش برساند.( می تواند با اجازه دادستان مال 4

 

 متصدی حمل و نقل در صورت تلف شدن مال التجاره: -17

 ( مسئولیت مطلق دارد و تنها با اثبات حوادث قهری، معاف از مسئولیت می شود.   1

 ( مسئولیت دارد و شرط تشدید یا تخفیف مسئولیت او باطل است.     2

 التجاره، ممکن است برابر با خسارت تلف شدن تمام مال التجاره باشد.( مسئولیت دارد و خسارت ناشی از نقص مال 3
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( مسئولیت دارد مگر اینکه تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه را ثابت کند؛ برخالف خسارت ناشی از تأخیر تسلیم که 4

 مسئولیت ندارد مگر اینکه تقصیر متصدی ثابت شود.

 

میلیون تومان بفروشد،  ۶۰ار می سپارد تا آن را حداقل به مبلغ آمر مالی را برای فروش به حق العمل ک -18

میلیون تومان به خریدار می فروشد.  4۵لیکن حق العمل کار مال مزبور را بدون تحصیل اجازه از آمر به مبلغ 

 معامله مزبور چه حکمی دارد؟

 ( باطل است.2      ( صحیح است.1

ر احتراز کرده باشد، صحیح ( اگر از ضرر بیشت4      ( غیر نافذ است.3

 است.

 

مقام خود را محدود به فروش کاال کرده و وی را از خرید کاال منع می کند. قائم مقام تاجری اختیار قائم  -1۹

. در کدام صورت تاجر می تواند به بی می کندتجارتی بدون توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید کاال 

 کند؟اعتباری چنین معامله ای استناد 

  طرف معامله از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد (1

 مگر این که محدودیت در اختیارات به صورت کتبی باشد. می تواند ن (2

     در هر حال می تواند. (3

 به هیچ عنوان نمی تواند.  (4

 

 در کدام مورد حق العمل کار اصوالً مسئول نیست؟ -۲۰

 کاالهایی که برای فروش به او سپرده شده است.کردن اموال و  ( بیمه1

 (  فروش نسیه ای کاال بدون رضایت آمر2

 (  فروش کاال بصورت پیش قسط3

 فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر (4
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 ق.ت معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شوند. 4طبق ماده  .صحیح است ۱گزینه  -1

قانون تجارت  20قانون تملک آپارتمانها: انواع شرکتهای موضوع ماده  ۵طبق ماده ی . همچنین دقت داشته باشید
شود میپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل که به قصد ساختمان خانه وآپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا
 ازانجام سایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

 

طبق « 1»شریک شرکت های تجاری بودن مالزمه ای با تاجر بودن آن ها ندارد. در گزینه  صحیح است. 4گزینه  -2
ضات و برخی معامالت راجعه به کشتی تجاری محسوب می شود هر چند در خصوص ق 2ماده  10قسمت اخیر بند 

مشاغل دیگر محدودیت هایی در مورد اشتغال آن ها به امور تجاری وجود دارد ولی این امر مانع از تاجر شناخته 
ق.ت خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به  2ماده  1با توجه به بند « 2»شدن آن ها نمی باشد. در خصوص گزینه 

 3طبق بند « 3»از خرید از این امر منصرف گردد. گزینه  قصد فروش و ... تجاری محسوب می شود هر چند بعد
 مطلق داللی عمل تجاری است. 2ماده 

 

ق.ت با فوت یا حجر رئیس تجارت خانه، قائم مقام تجاری منعزل نمی  400طبق ماده  صحیح است. ۳گزینه  -3
کل باعث انفساخ عقد گردد بلکه با انحالل شرکت است که وی منعزل می شود. در قانون مدنی فوت و حجر مو 

وکالت می گردد اما در خصوص قائم مقام تجاری، انحالل تجارتخانه باعث منعزل شدن قائم مقام تجاری می شود 
 چون موضوع قراردادی که رئیس تجارتخانه با وی منعقد نموده است منتفی می گردد.

 

سنادی است که در ضمن معامله به او سپرده دالل مسئول اشیاء و ا 339با استناد به ماده  صحیح است. ۲ گزینه -4
می شود یعنی قانونگذار در این مورد فرض را بر تقصیر دالل در نظر گرفته پس اصل بر مسئولیت دالل است مگر 

 عدم تقصیرش را ثابت کند.

 

خود می  ق.ت کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی 3ماده  2طبق بند صحیح است.  2گزینه  -5
کند تجارتی است و این معامالت جزِء معامالت تجاری تبعی است. معامالت تجاری تبعی معامالتی است که به تبع 

ق.ت مذکور است توسط هر شخصی  2تاجر بودن معامله گر تجاری تلقی شده ولی معامالت تجاری ذاتی که در ماده 
 انجام گیرد تجاری محسوب می شود.

 

تجارت کلیه ی معامالت تجار قانون ۳ماده ی  ۱،درست است که طبق نص صریح بند  ستصحیح ا۳گزینه ی  -6
ظروف هم تاجر است،اما طبق نظر دکتر اسکینی و رویه ی آزمون وکالت معامالت  ،تجاری تلقی میشود ،و فروشنده ی

 تجار هم در صورتی که برای رفع نیاز شخصی باشد و نه رفع حوائج تجاری،تجاری نیست.

 

قانون تجارت اعمال زیر برای اینکه تجاری تلقی شوند نیازمند استمرار  ۲طبق ماده ی  صحیح است.۳گزینه ی  -7
 هستند و به صرف یکبار انجام شدن تجاری شناخته نمیشوند:

 تصدی به حمل و نقل.۱
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 تاسیس و بکار انداختن کارخانه.۲

 تصدی به حراجی.۳

 تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی.۴

 

بقیه موارد تاجر میباشند و کسبه ی جزء هم تاجرانی هستند که صرفا از شمول برخی مواد صحیح است.  ۴گزینه  -8
 قانون تجارت مثل داشتن دفاتر تجاری خارج هستند.قائم مقام تجارتی ،نماینده ی تجارتخانه محسوب میگردد.

 

قانون تجارت دالل كسي است كه در قبال اخذ اجرت  335طبق ماده  :ق ت  5۳۳ماده ی  صحیح است. 3گزینه -۹
كند. خواهد معامالتي انجام دهد طرف معامله پيدا ميشود يا براي كسي كه ميواسطه انجام دادن معامالتي مي

مسئول كند آمر است. دالل قانونگذار تكاليف دالل را برعهده او گذاشته است. شخصي كه دالل به دستور او عمل مي
شود مگر بتواند ثابت كند كه ضايع يا تلف شدن اشياء تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامله به او داده مي

كند يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است. از طرفي دالل ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها داللي مي
تواند در زمان واحد براي چند آمر شود نيست. دالل ميمي نيست و ضامن اجراي معامالتي كه به توسط او انجام

 .هاي مختلف داللي كند ولي بايد آمرين را از اين امر مطلع كنددر رشته

کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری )آمر( معامالتی کرده و در مقابل، العملق ت:حق ۳۵۷ماده 
 دارد.العملی دریافت میحق

 

و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود  ۶ق ت :دفاتر مذکور در ماده  ۱۴طبق ماده صحیح است.  ۲گزینه  -10
برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی، سندیت خواهد به کار می

 .غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بودداشت و در 

به استثنای دفتر کپیه قبل از آن که در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده  ۶دفاتر مذکور در ماده : ۱۱ماده ی 
شود( امضا خواهد شد. برای دفتر کپیه، امضای مزبور الزم ی وزارت عدلیه معین مینامهی ثبت )که مطابق نظاماداره

ی هر دفتر مقررات این ماده رعایت یبی باشد. در موقع تجدید سالیانهی ترتنیست، ولی باید اوراق آن دارای نمره
 خواهد شد

روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه : ۷و ماده ی
صادرات تجارتی خود را به هر به اوراق تجارتی )از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی( و به طور کلی جمیع واردات و 

 کند در آن دفتر ثبت نماید.اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می

 

ق.ت. ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در  581و  578، 579، 576مستند به مواد  صحیح است. 3گزینه  -۱۱
اصواًل اختیاری است. اسم تجاری قابل انتقال است و از حقوق  مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند پس

اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند  578صاحب نام تجاری است طبق ماده 
 اسم تجاری ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد. ولواسم تجاری خود قرار دهد 
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شخص گر می بایست ماده یک قانون بازار اوراق بهادار کارگزار/معامله ۱۴و  ۱۳مطابق بند صحیح است.  4گزینه  -12
گر باشند؛ کارگزار/ معامله گر می توانند اوراق بهادار توانند به عنوان کارگزار/معاملهاشخاص حقیقی نمیباشد و حقوقی

 را به حساب و نام خود معامله نمایند.

 

ق.ت. اگر حق العمل کار، کار نادرستی کند مخصوصًا در موردی که به  370مستند به ماده  صحیح است. 4گزینه  -۱۳
حساب آمر قیمتی عالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش، محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود 

ق مانع به عالوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. دستور فو
 از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است، نیست.

 

این است که داشتن دفتر تجاری توسط تاجِر خوانده شرط « 4»دلیل نادرستی گزینه  صحیح است. 2گزینه  -۱۴
 استنادپذیری دفتر تاجر خواهان نیست.

برند در صورتی که مطابق ر تجارتی خود به کار میو سایر دفاتری که تجار برای امو ۶دفاتر مذکور در ماده :۱۴ماده ی 
مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی، سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر 

 علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

 

ت اما در قانون مدنی قانون تجارت تعهد متصدی تعهد به نتیجه اس 386مستفاد از ماده  صحیح است. 2گزینه  -15
تعهد متصدی تعهد به وسیله است. بنابراین در قانون مدنی در صورت ورود خسارت و اقامه دعوا بار اثبات به عهده 
صاحب کاال است اما در قانون تجارت بار اثبات بر عهده متصدی است. بنابراین متصدی در صورت تلف یا گم شدن 

 معاف شود باید یکی از موارد پنج گانه ذیل را اثبات کند:کاال برای اینکه بتواند از مسئولیت 

 اثبات کند که تلف یا گم شدن کاال ناشی از عیب ذاتی جنس خود مال التجاره بوده است.

 اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از تقصیر ارسال کننده بوده است.

 فعل مرسل الیه بوده است.اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره مستند به 

 اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه بوده است.

اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن 
 جلوگیری کند.)قوه قاهره( 

كار العملالتجاره رود كه نزد حقاگر بیم فساد سریع مال - 362ق.ت. ماده  362طبق ماده صحيح است.  1گزينه  -۱۶
التجاره را مال ایجاب كند مكلف استدر صورتی كه منافع آمر و حتی  تواندمیكار العملبرای فروش ارسال شده حق

 است یا نماینده او به فروش برساند.التجاره در آنجا العموم محلی كه مالبا اطالع مدعی

 

 ق.ت. 387و  386مستند به مواد  صحیح است. 3گزینه  -17

التجاره نیز متصدی حمل و نقل در در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری )آواری( مال
ه ممکن بود در صورت تلف شدن تواند از خساراتی کمسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی(۳۸۶حدود ماده فوق)

 التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این که قرارداد طرفین خالف این ترتیب را مقرر داشته باشد.تمام مال
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ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به التجارهکار مالالعملاگر حق:۳۶۳ماده  صحیح است. 1گزینه  -۱۸
ی آمردر تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه فروش رساند مسئول

می باشد و صرفا در خصوص مسئولیت حق العمل کار نسبت  موقع مقدور نبوده است. در نتیجه معامله کال صحیح
باشد و اجازه گرفتن از آمر مقدور  به ما به التفاوت قیمت اصوال مسئول است مگر برای جلوگیری از ضرر بیشتر بوده

 نبوده است.

 

تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که » قانون تجارت:  ۳۹۶طبق ماده  صحیح است. 1گزینه -19
 «اند معتبر نیست.از آن اطالع نداشته 

معامله است نیست مگر این  کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوعالعملحق:۳۶۰م صحیح است.  ۱گزینه  -20
 ق.ت 370و  369، 366، 360که آمر دستور داده باشد. مستند به مواد 
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 فصل اول( معنای والیت فقیه
 فصل دوم( احکام تقلید

 

یک مجتهد عالوه بر تخصص در فقه باید دارای چه شرایطی باشد تا از نظر دین مشروعیت رهبری داشته  -1

 باشد و در غیر این صورت پیروی از دستوراتش چه حکمی دارد؟

 الزم نیست.((  با تقوا، عادل ، زمان شناس، با تدبیر بوده و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد1

 حرام است. –( با تقوا، عادل، زمان شناس، با تدبیر بوده و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد 2

 حرام نیست. –( نگهداره ی نفس خود، نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی باهوی و هوش خود باشد 3

 م است.الز –( نگهدارنده ی نفس خود، نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی باهوی و هوس خود باشد 4

 

به ترتیب توسط چه کسی ادامه « والیت ظاهری»و « مرجعیت دینی»در عصر غیبت کبری، مسئولیت های  -2

 می یابد؟ و تاسیس جامعه ای بر پایه ی عدل، از لوازم والیت ....... است که...... .

 مقید به ظهور ولی برگزیدهء  الهی است. –ظاهری  –ولی فقیه  –( فقیه دارای شرایط 1

 مقید به ظهور ولی برگزیدهء  الهی است.  –معنوی  (فقیه دارای شرایط  –( ولی فقیه 2

 در هیچ عصر و زمانی تعطیل بردار نیست. –ظاهری   –ولی فقیه  –( فقیه دارای شرایط 3

 در هیچ عصر و زمانی تعطیل بردار نیست.  (معنوی  –فقیه دارای شرایط   –( ولی فقیه 4
  

 رهبری جامعه اسالمی را بر عهده گیرد؟ می تواند چه کسی  -3

 ، مورد پذیرش مردم نیز باشد.رهبری( کسی که عالوه بر داشتن شرایط 1

 ( فقیهی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود و رهبری را به دست می گیرد.2

 بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.( کسی که فقیه عادل ، باتقوا و زمان شناس باشد و 3

 ( فقیهی که نگهدارنده نفس خود، نگهبان دین خود، مخالفت کننده با هوا وهوس خود و فرمان بردار خداوند باشد.4

 

عصر غیبت حجت منتظر الهی ، مسئولیت های رسالت در بعد  والیت معنوی، مرجعیت دینی و والیت  -4

 ترتیب به عهدۀ  ....... و ........ و ......... می باشد. ظاهری به

 ولی فقیه –فقها  –( ولی فقیه 2   حجت منتظر  –فقها  –(  حجت منتظر 1

 حجت منتظر –فقها  –( ولی فقیه 4    ولی فقیه –فقها  –( حجت منتظر 3
 

رهبری و هدایت جامعه آنگاه میسر می گردد که مورد پذیرش مردم باشد و ..... داشته باشد و با برخورد  -5

 داری از شرایط دهبری ...... محقق می شود.

 مشروعیت –( مشروعیت 2     مقبولیت –( مقبولیت 1

 مقبولیت –( مشروعیت 4     مشروعیت –( مقبولیت 3

 

برخوداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات  و رویات و سر سپردگی مردم در برابر  -6

 دستورهای او به ترتیب ، مسئله ...... و ...... را تحقق می بخشد و والیت ...... امام در زمان غیبت استمرار دارد.

 ظاهری –مشروعیت  –( مقبولیت 2    معنوی –مشروعیت  ،( مقبولیت1

 معنوی _مقبولیت ،( مشروعیت4    ظاهری _مقبولیت ،( مشروعیت3
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فقیه واجد شرایط و یا متخصص در فهم دین که مراجعه غیر متخصصان به خود را همراه دارد و مرجع  -7

 تقلید مکلفان می گردد، مسئولیت ....... و .... رابه عهده دارد.

 رهبری و والیت معنوی –( مرجعیت دینی 1

 رهبری و والیت ظاهری –( مرجعیت دینی 2

 برقراری حکومت اسالمی  –( رهبری و والیت ظاهری 3

 برقراری حکومت اسالمی –( رهبری و والیت معنوی 4

 

برای رهبری جامعه اسالمی به ترتیب، چگونه تحقق پیدا می « مقبولیت و مشروعیت » هریک از دو عنوان  -8

 کند.

 پذیرش مردم –( عدالت، کفایت و شجاعت 1

 کفایت و شجاعت -عدالت  ،( پذیرش مردم2

 زمان شناسی، تدبیر و کفایت –( فقاهت، عدالت وتقوا 3

 عدالت ، کفایت و زمان شناسی –( شجاعت، قدرت روحی و درایت 4

 

و « برقراری حکومت اسالمی » آن کس که توانایی سرپرستی را دارد، ...... است و هر کدام از مسئولیتهای  -9

 به ترتیب ، متوجه ...... و ...... است.« مرجعیت دینی» 

 مرجعیت –والیت  -( مرجع تقلید2    والیت –مرجعیت  –( مرجع تقلید 1

 مرجعیت  –والیت  –( ولی فقیه 4    والیت –مرجعیت  –( ولی فقیه 3

 

ضرورت تداوم مسئولیت های دو گانه امامت درعصر غیبت، چگونه مسئله ای است و برخاسته از کدام  -10

 ویژگی دین اسالم است؟

 همیشگی و برای همه دوران ها بودن -( علمی2   قابلیت انعطاف و روز آمدن بودن -( عقلی 1

 قابلیت انعطاف و روز آمد بودن -( علمی4   همیشگی و برای همه دوران ها بودن -( عقلی3

 

 به چه معناست؟ و مراجعه به فقیهان در چه صورتی بر مسلمانان واجب است؟« فقه ت»  -11

 در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به ایشان (( تالش برای کسب معرفت عمیق1

 حجت در میان مردمدر زمان غیبت امام عصر)عج( و نبود امام و  (( آموزش عمیق و تخصصی دین2

 در زمان غیبت امام عصر )عج( و نبود امام و حجت در میان مردم (( تالش برای کسب معرفت عمیق3

 در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به ایشان (( آموزش دین وتخصص دینی4

 

 راههای شناحت مرجع تقلید کدام است؟ -12

 شناخت شخصی خودمان از فقیه واجد شرایط -( پرسش از دو نفر عادل و مورد اعتماد1

 شهرت یکی از فقیهان درمیان اهل علم -( اعتماد عمومی مردم به یکی از فقیهان 2

 شناخت شخصی خودمان از فقیه واجد شرایط -( اعتماد عمومی مردم به یکی از فقیهان3

 علمشهرت یکی از فقیهان در میان اهل  -( پرسش از دونفر عادل و مورد اعتماد4
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مردم باید فقیهی را که شرایط رهبری دارد، با آگاهی و شناخت بپذیرند، به وی اعتماد و اطمینان » جملۀ  -13

به ترتیب بر کدامیک از پایه های حکومت اسالمی اشاره دارد و چه « کنند و رهبری جامعه را به وی بسپارند

 مرجعی عهده دار تشخیص شرایط رهبری است؟ 

 مجلس خبرگان -مشروعیت –( مقبولیت 2   شورای نگهبان –مقبولیت  –( مشروعیت 1

 مجلس خبرگان –مقبولیت  –(  مشروعیت 4   شورای نگهبان (مشروعیت –( مقبولیت 3

 

به جز تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه، مطابق با آیات و روایات و سیرۀ معصومین  -14

 می چه وظایف دیگری را برعهده دارد؟بزرگوار  )ع( رهبر جامعه اسال

 استقامت و پایداری در برابر مشکالت (تصمیم گیری براساس مشورت –( افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی 1

 ساده زیستی –تصمیم گیری بر اساس مشورت  –( حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفود بیگانگان 2

 ساده زیستی (اولویت دادن به اهداف اجتماعی –( افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی 3

استقامت و پایداری در برابر  –اولویت دادن به اهداف اجتماعی  (( حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان4

 مشکالت

 

 در عصر غیبت به ترتیب چه عواقبی خواهد داشت؟« والیت ظاهری» و « مرجعیت دینی » عدم تداوم  -15
 نمی توان احکام اجتماعی را درجامعه به اجرا درآورد. (وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند ( مردم با1

نمی توان احکام اجتماعی را در جامعه به اجرا  –( امکان انحراف در تعالیم اسالمی پیدا می شود و مردم به گمراهی دچار می شوند 2

 در آورد.

هرج و مرج و پراکندگی در اجرای احکام دین پیش  (خود آشنا نمی شود و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند( مردم با وظایف 3

 می آید.

هرج و مرج و پراکندگی در اجرای احکام دین  (( امکان انحراف در تعالیم اسالمی پیدا می شوندو مردم به گمراهی دچار می شوند4

 پیش می آید.

 

ولی فقیه ) به ترتیب ( بر چه محور و خصوصیتی  می تواندجامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند  -16

و در برابر زیاده خواهی دشمنان بایستد چنین رهبری عالوه  بر این دو، باید از چند ویژگی اساسی دیگر نیز 

 برخوردار باشد؟

 چهار ویژگی –شجاعت –ی ( قدرت روح2    سه ویژگی –شجاعت  –( مدیر و مدبر 1

 چهار ویژگی –قدرت روحی  –( مدیر و مدبر 4    سه ویژگی–قدرت روحی  _( شجاعت 3

 

 تقلید برای چه کسانی الزم است وشامل چه زمینه هایی می شود؟ -17

 اصول اعتقادی دین –( کسانی  که تواناییی تخصص در احکام دین را ندارند 1

 اصول اعتقادی من –( افرادی که به سن تکلیف رسیده و در احکام دین کارشناس نباشند 2

 احکام و دستورات عملی –( افرادی که به سن تکلیف رسیده و در احکام دین کارشناس نباشد 3

 احکام و دستورات عملی –( کسانی که توانایی تخصص در احکام دین را ندارند 4
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انجام کدام وظیفه از سوی مردم سبب می شود که رهبر، همه افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد و هدایت  -18

جامعه به سمت وظایف اسالمی برای جامعه آسانتر شود و اگر خرید کاالی ایرانی سبب ادامه تولید کارخانه 

ا نسبت به رهبر جامعه تحقق یافته های داخلی و مانع بیکاری صدها هزار کارگر گردد، کدامیک از مسئولیت ه

 است ؟

 اولویت دادن به اهداف اجتماعی –( استقامت و پایداری در برابر مشکالت 1

 وحدت و همبستگی اجتماعی –( مشارکت در نظارت همگانی 2

 وحدت و همبستگی اجتماعی –( استقامت و پایداری در برابر مشکالت 3

 ن به اهداف اجتماعیاولویت داد -( مشارکت در نظارت همگانی4

 

بر چه اساسی در کشور ما نهادهای مختلفی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقالب  -19

فرهنگی و مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است و در جامعه اسالمی مردم چه نگاهی نسبت به رهبری 

 دارند؟

رهبر، فقیه جامع الشرایطی است که غیر متخصصان دردین برای فهم احکام و دستورات  –( مشارکت و همراهی با رهبر 1

 دین  به او مراجعه می کنند.

رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن درمسیر کمال و عدالت، سایر مردم  –( تصمیم گیری بر اساس مشورت 2

 رابه پیمودن راه فرا می خواند.

رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال وعدالت سایر مردم  -مردم با رهبر ( مشارکت و همراهی3

 را به پیمودن را فرا میخواند.

رهبر ، فقیه جامع الشرایطی است که غیر متخصصان دردین برای فهم احکام و  -( تصمیم گیری  بر اساس مشورت4

 دستورات دین به او مراجعه می کنند.

 

دام مطلب در مورد کسی که به سن تکلیف رسیده و مرجع تقلید خود را انتخاب نکرده است، صحیح ک -20

 است؟

 ( اگر نسبت به اصل موضوع بی توجه باشد و به دنبال آن نرود، گرچه بی مباالتی کرده اما اعمالش صحیح است.1

 که عمل به احتیاط داشته باشد.( اگرنسبت به اصل موضوع توجه داشتته باشد، باید به گونه ای عمل کند 2

 ( اگر شخص به عمل به احکام اسالمی توجه داشته باشد، باید از متخصص در احکام بپرسد و راه دیگری ندارد.3

 ( اگر شخص بی مباالتی کند و نسبت به انجام احکام الهی بی توجه باشد، شرایط سختی را برای خودش پیش می آورد.4
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 معنای والیت فقیه -فصل اول
 احکام تقلید :فصل دوم

 صحیح است.  2گزینه  -1

 صحیح است. 3گزینه  -2

 صحیح است. 1گزینه  -3

 صحیح است.  3گزینه  -4

 صحیح است. 3گزینه  -5

 صحیح است. 3گزینه  -6

 صحیح است. 2گزینه  -7

 صحیح است. 2گزینه  -8

 صحیح است. 4گزینه  -9

 صحیح است.  3گزینه  -10

 صحیح است . 1گزینه  -11

 صحیح است.  4گزینه  -12

 صحیح است. 4گزینه  -13

 صحیح است. 2گزینه  -14

 صحیح است. 1گزینه  -15

 صحیح است.1گزینه  -16

 صحیح است . 3گزینه  -17

 صحیح است. 4گزینه  -18

 صحیح است. 2گزینه  -19

 صحیح است. 2گزینه  -20
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 گردد؟ می تشکیل درکجا و دارد نام چه ثبتی اشتباهات و اختالفات به کننده رسیدگی مرجع -1
 هراستان و امالک اسناد ثبت کل اداره - نظارت ( هیأت۱
 کشور)تهران( اسناد و امالک ثبت سازمان -نظارت  ( هیات2
 هراستان و امالک اسناد ثبت کل اداره -ثبت  عالی ( شورای3
 .کشور )تهران( اسناد و امالک ثبت سازمان- عالی ( شورای4
 

یا  و شخص چه با عمومی انبارهایآب  و تکایا و قدیمه مدارس و متبرکه اماکن و مساجد ثبت تقاضای- ۲

 می باشد؟ نهادی
  مقدماتی مخارج و الثبت حق اخذ بدون اوقاف اداره یا ( متولی۱
 مقدماتی مخارج و الثبتحق  اخذ با اوقاف اداره یا ( متولی2
 مقدماتی مخارجو  الثبتحق  اخذ بدون شهرداری یا و ( دولت3
  مقدماتی مخارج و  الثبتحق  اخذ با یاشهرداری و ( دولت4
 
 راجعه معامالت و ....... به نسبت ها آن در مندرجه تعهدات و معامالت به راجع شده ثبت اسناد- ۳

 بود؟ خواهد رسمیت و کامل اعتبار دارای..........به نسبت منقول غیر باموال
قائمکه اشخاصی کلیه و کرده تعهد که طرفی یا و طرفین - ثالث اشخاص و آنها قانونی مقامقائم  و معامله ( طرفین۱

 شوندمی محسوب انان قانونی مقام
قائم و معامله طرفین - شوندمی محسوب انان قانونی مقامقائمکه اشخاصی کلیه و کرده تعهد که طرفی یا و ( طرفین2

  ثالث اشخاص و آنها قانونی مقام
 مقامقائم که  اشخاصی کلیه و کرده تعهد که طرفی یا و طرفین - آنها قانونی مقامقائم  و معامله طرفین ( فقط3

 شوندمی محسوب انان قانونی
 معامله طرفین فقط - شوندمی محسوب انان قانونی مقام قائم که اشخاصی کلیه و کرده تعهد که طرفی یا و ( طرفین4
 قانونی مقامقائم  و

 

 نمی شود؟ محسوب رسمی دراسناد جعل ثبت کارکنان توسط ارتکاب درصورت ذیل موارد از یک کدام -۴
 مزوره یا مجعوله اسناد عامدانه ثبت( ۱

 اندنکرده را معامله نآ که کسانی باسم سند عامدانه ثبت( 2
 دهنده انتقال مالکیت بعدم علم با انتقالی اسناد عامدانه ( ثبت3
 افتاده سندیت از یا و نداشته سندیت که سندی ( ثبت4
 

 می شود؟ منتشر مرتبه چند و باشد می چه حدود تحدید آگهی مفاد -۵

 منتشر اعالنی نیز محل در و شده یکبارمنتشر  - حدود تعیین روز برای مجاورین، و ثبت تقاضاکنندگان از ( دعوت۱
 .خواهدشد

 منتشر اعالنی نیز محل در و شده منتشر دو بار –حدود  تعیین روز برای مجاورین، و ثبت تقاضاکنندگان از ( دعوت2
 .خواهدشد

 می شود. منتشر یکبار صرفا -حدود  تعیین روز برای ثبت تقاضاکنندگان از ( دعوت3
 .خواهدشد منتشر اعالنی نیز محل در و شده منتشر دوبار -حدود  تعیین روز برای ثبت مجاورین از ( دعوت4
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 نیست؟ صحیح ذیل موارد از یک کدام -۶
 است. دادگستری قاضی نفردو  و وی مقام یاقائم استان ثبت رئیس از مرکب نظارت ( هیأت۱
 می شود. تعیین استان مرکز ثبت کارمندان دادگستری یا قضات از البدلعلی عضو یک نظارت هیأت ( برای2
 می کند. رسیدگی استان درحوزه امالک و اسناد ثبت امور به مربوط اشتباهات و اختالفات برخی به نظارت ( هیأت3
 می گیرد. صورت قضاییه قوه رئیس توسط نظارت هیأت قضات ( انتخاب4
 

 می باشد؟ تاریخی چه مجاورین برای ارتفاقی حقوق و حدود به  اعتراض طرح مبدا -۷
 حدود تحدید مجلس صورت تنظیم تاریخ از روز 2۰ ( تا۱
 حدود تحدید مجلس صورت تنظیم تاریخ از روز 3۰ ( تا2
 حدود تحدید آگهی انتشار تاریخ از روز 2۰ ( تا3
 حدود تحدید آگهی انتشار تاریخ از روز 3۰ ( تا4
 
 می باشد؟ یک کدام ثبت قانون 11 ماده های آگهی انتشار تاریخ از ملک اصل به اعتراض مدت -۸
  آگهی اولین انتشار تاریخ از روز 9۰( ۱
  آگهی آخرین انتشار تاریخ از روز9۰ (2
 آگهی آخرین انتشار تاریخ از روز3۰ (3
 آگهی اولین انتشار تاریخ از روز۶۰ (4
 
 قصد مالکین از احد صادرشده، مشاعا وراث از تن سه نام به مغازه باب یک دانگ شش مالکیت سند -۹

 است؟ کدام افراز امر جهت صالحیتدار مرجع .دارد را خود مشاعی سهم افراز
 ملک وقوع محل دادگاه (۱
 استان ثبت نظارت ( هیات2
 ملک وقوع محل ثبت دارها (3
 ثبت عالی شورای( 4
 

 شود؟ اجرایی عملیات توقیف به منجر تواند می مدعی درخواست صورت چه در- 1۰
 مدعی از تأمین گرفتن از بعد و بداند قوی را شکایت دالئل دادگاه که صورتی در (۱
 مدعی از تامین گرفتن باشدو بعداز ناپذیرجبران ضرر رسمی سند اجراء در که درصورتی (2
 ازمدعی تامین گرفتن با و دادگاه دستور به  (3
 می باشد. صحیح دو و یک ( گزینه4
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 با د.دار را خود سند مالکیت فاقد کشاورزی اراضی برای سند مالکیت گرفتن جهت اقدام قصد شخصی -11
 کند؟ مراجعه باید نهادکدام  به و شرایطی   چه

 مراجعه نظارت هیأت به باشد قانونی متصرفان، تصرفات منشأ اما نداشته ثبتی سابقه کشاورزی اراضی که درصورتی (۱
 .می کند

 حل هیأت به باشد نیزقانونی متصرفان، تصرفات منشأ اما نداشته ثبتی سابقه کشاورزی اراضی که درصورتی (2
 .می کند مراجعه اختالف

 اختالف حل هیأت به باشد قانونی نیز متصرفان، تصرفات منشأ و داشته ثبتی سابقه کشاورزی اراضی که درصورتی (3
 .می کند مراجعه

 نظارت هیات به باشد قانونی نیز متصرفان، تصرفات منشأ و داشته ثبتی سابقه کشاورزی اراضی که ( درصورتی4
 .می کند مراجعه

 

 به و کرده تقسیم ناحیه چند به را ثبت دایره یا اداره هر حوزه است، موجود ثبت اداره که نقاطی در -1۲

 می باشد؟ چه عملیات این نام .کنندمی اقدام ناحیه هر در واقعه غیرمنقول اموال کلیه ثبت
 اجباری ( ثبت2      عمومی ثبت (۱
 ( هیچکدام4      اختیاری ( ثبت3
 

 است؟ کدام آن انتشار دفعات تعداد و مقدماتی آگهی مفاد -1۳
 جراید در اعالن وسیله به برسد ثبت به باید ناحیه آن در واقعه امالک اینکه و مزبور ناحیه حدود ناحیه، هر ( امالک۱
 .می شود منتشر دومرتبه روز، 3۰ مدت در.رسید خواهد عموم اطالع به
 جراید در اعالن وسیله به برسد ثبت به باید ناحیه آن در واقعه امالک اینکه و مزبور ناحیه حدود ناحیه، هر مالکا (2
 .می شود منتشر مرتبه سه روز،3۰ درمدت.رسید خواهد عموم اطالع به
 شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ایشماره و ملک نوع با اندداده اظهارنامه که اشخاصی کلیه صورت-(3
 .می شود منتشر مرتبه دو روز، 3۰ مدت در .می شود آگهی هاروزنامه در
 شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ایشماره و ملک نوع با اندداده اظهارنامه که اشخاصی کلیه ( صورت4
 .می شود منتشر مرتبه روز، سه 3۰مدت در .می شود آگهی هاروزنامه در
 

 می باشد؟ مدت چه و شده آغاز زمانی چه از امالک ثبت درخواست مهلت- 1۴
 ثبت اداره به مراجعه وسیله به روز تاشصت نوبتی یازده آگهی ماده در مذکور آگهی اولین انتشار ازتاریخ (۱
 ثبت اداره به مراجعه وسیله به روز نود تا نوبتی یازده آگهی ماده در مذکور آگهی اولین انتشار ازتاریخ( 2
 اظهارنامه وسیله به روز شصت مقدماتی تا آگهی ده ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ ( از3
 اظهارنامه وسیله به روز نود تا مقدماتی ده آگهی ماده در مذکور آگهی اولین انتشار ( ازتاریخ4
 

 می باشد؟ اعضایی چه از متشکل نظارت هیأت-  1۵
 قضاییه قوه رئیس انتخاب به استان تجدیدنظر دادگاه قضات از نفر یک و او مقام قائم یا استان ثبت ( مدیرکل۱
 وی انتخاب به استان ثبت کارمندان از نفر دو و او مقام قائم یا استان ثبت ( مدیرکل2
 قضاییه قوه رئیس انتخاب به استان تجدیدنظر دادگاه قضات از نفر دو و او مقام قائم یا استان ثبت ( مدیرکل3
 وی انتخاب به استان ثبت کارمندان از نفر یک و او مقام قائم یا استان ثبت ( مدیرکل4
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 است؟ کدام آن انتشار زمان و نوبتی آگهی مفاد -1۶
 ملک نوع با اندداده اظهارنامه که را اشخاصی کلیه صورت مقدماتی، آگهی اولین انتشار از پس روز نود تا ثبت اداره (۱
 .می نماید آگهی هاروزنامه در شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ایشماره و
 نوع با اندداده اظهارنامه که را اشخاصی کلیه صورت مقدماتی، آگهی اولین انتشار از پس روز شصت تا ثبت اداره( 2

 .می نماید آگهی هاروزنامه در شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ایشماره و ملک
 نوع با اندداده اظهارنامه که را اشخاصی کلیه صورت مقدماتی، آگهی  آخرین انتشار از پس روز نود تا ثبت ( اداره3

 .می نماید آگهی هاروزنامه در شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ایشماره و ملک
 نوع با اندداده اظهارنامه که را اشخاصی کلیه صورت مقدماتی، آگهی آخرین انتشار از پس روز شصت تا ثبت اداره( 4

 .می نماید آگهی هاروزنامه در شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ایشماره و ملک
 

 می شود؟ منتشر نوبت وچند مدت چه ظرف نوبتی آگهی -1۷
 .شد خواهد منتشر روز سی فاصله به نوبت سه در روز نود تا آگهی ( این۱

 .شد خواهد منتشر روز سی فاصله به نوبت دو در فقط روز شصت تا آگهی این( 2
 .شد خواهد منتشر روز سی فاصله به نوبت سه در روز نود تا آگهی ین( ا3
 .شد خواهد منتشر روز ده فاصله به نوبت دو در فقط روز بیست تا آگهی ین( ا4
 

 درخواست نباشد موجود هاآن به نسبت کسی فعلی مالکانه تصرف آثار که امالکی و اراضی مورد در- 1۸
 شود؟می پذیرفته کسی چه از ثبت

 .باشد داشته مدارکی مالکیت عنوان به خود سابق تصرف بر یا مالکیت بر که شودمی پذیرفته کسی ( از۱
 .باشد داشته مدارکی قانونی مقام قائم یا مالک از تلقی عنوان به خود تصرف بر که شود می پذیرفته کسی از( 2
 .باشند نمی ثبت وقابل محسوب دولتی اموال جزو( 3
 .باشد می دو صحیح و یک ( گزینه4
 

 آن به نسبت کسی فعلی مالکانه تصرف آثار که ملکی به نسبت ثبت تقاضای شخصی چه چنان- 1۹
 شود؟ می پذیرفته تقاضا این صورت چه در باشد، داده وقف متولی بعنوان نیست موجود

 .باشد داشته بودن وقف متولی مذکور عنوان بر دال مدارکی کننده تقاضا که ( درصورتی۱
 .باشد داشته  بودن وقف متولی عنوان آن به خود سابق برتصرف دال مدارکی کننده تقاضا که ( درصورتی2
  .باشد داشته شودمی محسوب او قانونی مقامقائم تقاضاکننده، که کسی تصرف بر دال مدارکی که درصورتی( 3
 .می باشد صحیح موارد ( همه4
 

 مورد در ثبت رئیس بنظریه نسبت اشخاص اعتراضات به رسیدگی از پس نظارت هیأت که رأیی -۲۰ 
 نماید ......... می صادر اجرائی اشتباهات و تخلفات

 تجدیدنظراست. وغیرقابل قطعی( ۱

 است. ثبت عالی درشورای تجدیدنظر و قابل غیرقطعی( 2
 .است عمومی دادگاه در تجدیدنظر وقابل ( غیرقطعی3

 است. محل ثبت اداره در تجدیدنظر وقابل ( غیرقطعی4
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 ۱۳۱۰ مصوب اسناد و امالک ثبت قانون ۶ ماده استناد به  صحیح است. 1گزینه  -1
 استان دادگاه هر مقر در امالک و اسناد ثبت امور به مربوط اشتباهات و اختالفات کلیه به رسیدگی برای -۶ ماده

 انتخاب به استان دادگاه قضات از نفر دو و او مقام قائم یا استان ثبت رئیس از مرکب نظارت هیات بنام هیاتی
 قضائی حوزه در ثبتی امور به مربوط اشتباهات و اختالفات کلیه به مزبور هیات .شودمی تشکیل دادگستری وزیر

 .مینماید رسیدگی استان
 دادگستری وزیر طرف از استان مرکز ثبت کارمندان یا دادگستری قضات از البدل علی عضور یک هیات این برای

 .شد خواهد تعیین
 
  ۱۳۱۰ مصوب وامالک اسناد ثبت قانون ۳۰ ماده براساس  صحیح است. 1گزینه  -2
 تقاضا مورد موقوفه عایدات از مستقیما خود را بثبت راجع مخارج میدهد ثبت تقاضای اوقاف اداره که مواردی در

 ثبت تقاضای عمومی انبارهایآب و تکایا و قدیمه مدارس و متبرکه اماکن و مساجد ثبت برای د. نمو خواهد وصول
 شد. خواهد پذیرفته مقدماتی مخارجو الثبتحق اخذ بدون اوقاف اداره یا متولی طرف از
 
 ۱۳۱۰مصوب امالک اسنادو ثبت قانون ۷۲ و۷۱ مواد براساس صحیح است. ۲ گزینه -3

 که طرفی یا و بطرفین نسبت ها آن در مندرجه تعهدات و بمعامالت راجعه قسمت در شده ثبت اسناد -۷۱ ماده
 .داشت خواهند اعتبار و رسمیت شوندمی محسوب انان قانونی مقامقائمکه اشخاصی کلیه و کرده تعهد
 نسبت است شده ثبت امالک ثبت به راجعه مقررات طبق بر که منقوله غیر به اموال راجعه معامالت کلیه -۷۲ ماده

 .بود خواهد رسمیت و کامل اعتبار دارای ثالث اشخاص و آنها قانونی مقام قائم و معامله به طرفین
 
 ۱۳۱۰ مصوب وامالک اسناد ثبت قانون۱۰۰ ماده براساس است.صحیح  4 گزینه -4
 مرتکب را ذیل جرم های از یکی عامدا رسمی دفاتر صاحبان و امالک و اسناد ثبت اجزاء و مستخدمین از یک هر

 خواهد محکوم است مقرر رسمی اسناد تزویر و جعل برای که به مجازاتی و محسوب رسمی اسناد در جاعل شود
 :شد
 .کند ثبت را مزوره یا مجعوله اسناد - اوال
 .نماید ثبت باشند داشته حضور باید قانون مطابق که اشخاصی حضور بدون سندی را - ثانیا
 .کند ثبت اندنکرده را آن معامله که کسانی باسم را سندی  -ثالثا
 .کند ثبت دفتر در مؤخر یا مقدم سندی را ثبت یا سند تاریخ - رابعا

 دیکر متقلبانه بوسایل یا بکشد را دفاتر ان از ورقی یا کند مکتوم یا معدوم را ثبت دفاتر از قسمتی یا تمام - خامسا
 .بیندازد استفادهو اعتبار از سندیرا ثبت

 .کند ثبت دهند انتقال مالکیت بعدم علم با را انتقالی اسناد - سادسا
 .کند ثبت افتاده سندیت از یا و نداشته سندیت وضوح بطور که را سندی - سابعا

 
 نمره ترتیب به متدرجا   ناحیه هر در واقعه امالک حدود ثبت تحدید قانون۱۴ماده براساس صحیح است. ۱ گزینه -5

 به حدود تعیین روز برای مجاورین، و ثبت تقاضاکنندگان و آیدمی عمل به عدلیه وزارت نظامنامه مطابق امالک،
  .شودمی منتشر جراید در مرتبه یک حدود تحدید از قبل روز بیست الاقل اعالن این .شوندمی احضار اعالن وسیله

 .شد خواهد منتشر اعالنی نیز محل در عدلیه وزارت نظامنامه مطابق عالوه به
 ۱۳۱۰مصوب اسناد و امالک ثبت قانون ۶ ماده براساس صحیح  است. ۳ گزینه -6

 استان دادگاه هر مقر در امالک و اسناد ثبت امور به مربوط اشتباهات و اختالفات کلیهه ب رسیدگی برای – ۶ ماده
 وزیر انتخاب به استان دادگاه قضات از نفر دو و او مقام قائم یا استان ثبترئیس از مرکب نظارت بنام هیأتی

 استان قضائی حوزه در ثبتی بامور مربوط اشتباهات و اختالفات بکلیه مزبور هیأت .شودمی دادگستری تشکیل
 طرف از استان مرکز ثبت کارمندان یا دادگستری قضات از البدلعلی عضو یک هیأت این برای  .نمایدمی رسیدگی

 .شد خواهد تعیین دادگستری وزیر
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 ارتفاقی حقوق یا بحدود نسبت که مجاوری وامالک اسناد ثبت قانون ۲۰ ماده براساسصحیح است.  2گزینه  -7
 ثبت ادارۀ بوسیله حدود تحدید مجلس صورت تنظیم تاریخ از روز سی تا فقط تواندمی است قائل خود برای حقی

 .دهد عرضحال صالحیتدار بمرجع
 
 ۱۳۱۰مصوب اسنادوامالک ثبت قانون ۱۶ماد براساس صحیح است. 1 گزینه -8

 اقامه روز ۹۰ تا نوبتی اعالن اولین نشر تاریخ از باید باشد داشته اعتراضی ثبت مورد بملک نسبت کس هر -۱۶ ماده
 است شده معین نوبتی اعالن ضمن در که ثبتی شعبه یا دایره یا مستقیما به اداره مزبور حال عرض نماید دعوی
 .شودمی تسلیم

 جریان که مشاع امالک افراز ۱۳۵۷مصوب مشاع امالک وفروش افراز قانون ۱ ماده براساس صحیح است. ۳ گزینه -9
 چند یا یک تقاضای مورد که ،درصورتی باشد نشده یا شده ثبت امالک در دفتر اینکه از اعم یافته خاتمه آنها ثبتی

 کلیه رعایت با ثبتی واحد .است واقع آن حوزه در مذکور ملک که بود خواهد محلی ثبتی با واحد باشد شریک
 .نمایدمی افراز را تقاضا مورد ملک مقررات و قوانین

 
 اجراء در یا بداند قوی را شکایت دالئل دادگاه که صورتی در اصالح قانون۵ ماده براساس  صحیح است. 4 گزینه -10

 دهدمی را اجرایی عملیات توقیف قرارتأمین گرفتن از بعد مدعی درخواست به باشد ناپذیرجبران ضرر رسمی سند
سند موضوع که صورتی در و است مقرر خواسته تأمین برای مدنی دادرسی آیین در که است همان تأمین ترتیب
 نخواهد گرفته دیگر تأمین و شودمی توقیف محل ثبت صندوق در بدهد نقد وجه مدعی و باشد نقد وجه االجراالزم
 .شد

 
 فاقد سندرسمی ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون یک ماده براساس صحیح است. ۳ گزینه -11

 منشأ که ثبتی سابقه با اراضی روی بر شده احداث ساختمانهای مالکیت اسناد صدور منظور به ـ ۱ماده ۱۳۹۰مصوب
 و زراعی نسقهای و کشاورزی اراضی برای مالکیت اسناد صدور همچنین و است قانونی نیز متصرفان، تصرفات
 طریق از مفروزی مالکیت سند صدور زیر، موارد از یکی حداقل وجود علت به لکن دارند را فوق شرایط که باغاتی
 هیأت قانون این در که اختالف حل هیأتهای یا هیأت ثبتی حوزه هر در باشد، نمی میسور آنها برای جاری قوانین
 حسب و وی، مقام قائم یا ثبت اداره رئیس قضائیه، قوه رئیس انتخاب به قاضی یک حضور با شود می نامیده
 مذکور هیأت .گردد می تشکـیل آنان مقام قائم یا کشاورزی جهاد اداره رئیس یا شهرسازی و راه اداره رئیس مورد

 صدور به مبادرت کارشناس نظر جلب و الزم تحقیقات انجام لزوم صورت در و شده ارائه دالیل و مدارک بررسی با
 صورت در و رسمی مالک به دسترسی عدم ـ ب وی ورثه از نفر یک حداقل و رسمی مالک فوت ـ الف .کند می رأی
 ورثه از نفر یک حداقل و رسمی مالک بودن االثر مفقود ـ پ وی ورثه از نفر یک حداقل به دسترسی عدم وی فوت
 مفروز ملک، در وی تصرفات و مشاعی متقاضی، مالکیت که مواردی در مشاعی مالکان به دسترسی عدم ـ ت وی

 .است
 حداقل وجود علت به لکن دارند را فوق شرایط که باغاتی و زراعی نسقهای و کشاورزی اراضی برای مالکیت اسناد
 ثبتی حوزه هر در باشد، نمی میسور آنها برای جاری قوانین طریق از مفروزی مالکیت سند صدور زیر، موارد از یکی
 قوه رئیس انتخاب به قاضی یک حضور با شود می نامیده هیأت قانون این در که اختالف حل هیأتهای یا هیأت

 کشاورزی جهاد اداره رئیس یا شهرسازی و راه اداره رئیس مورد حسب و وی، مقام قائم یا ثبت اداره رئیس قضائیه،
 انجام لزوم صورت در و شده ارائه دالیل و مدارک بررسی با مذکور هیأت .گردد تشکـیل می آنان مقام قائم یا

 از نفر یک حداقل و رسمی مالک فوت ـ الف .کند می رأی صدور به مبادرت کارشناس نظر جلب و الزم تحقیقات
 پ وی ورثه از نفر یک حداقل به دسترسی عدم وی فوت صورت در و رسمی مالک به دسترسی عدم ـ ب وی ورثه

 که مواردی در مشاعی مالکان به دسترسی عدم ـ ت وی ورثه از نفر یک حداقل و رسمی مالک بودن االثر مفقود ـ
 .است مفروز ملک، در وی تصرفات و مشاعی متقاضی، مالکیت

 
 ۹و ۱۰ ماده استناد به صحیح است. 1 گزینه -12
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 یا اداره تشکیل از پس نقاط سایر در و قانون این اجرای تاریخ از است موجود ثبت اداره که نقاطی در  -۹ ماده
 منقول غیر اموال کلیه ثبت به و کرده تقسیم ناحیه بچند را ثبت دائره یا اداره هر حوزه عدلیه وزارت ثبت دائره
 .کندمی اقدام ناحیه هر در واقعه
 به باید ناحیه آن در واقعه امالک که این و مزبور ناحیه حدود ناحیه هر امالک عمومی ثبت به اقدام از قبل .۱۰ ماده
 شود.می منتشر مرتبه ۳ روز ۳۰ ظرف در مزبور اعالن – رسید خواهد عموم باطالع جرایددر اعالن بوسیله برسد ثبت

 
 و مزبور ناحیه  حدود ناحیه، هر امالک عمومی ثبت به اقدام از قبل ۱۰ ماده استناد به  صحیح است. 2 گزینه -13

 اعالن .رسید خواهد عموم اطالع به جراید در اعالن وسیله به برسد ثبت به باید ناحیه آن در واقعه امالک اینکه
 .دارد نام مقدماتی آگهی،آگهی این .شودمی منتشر مرتبه ۳ روز ۳۰ ظرف در مزبور

 
 متصرفین باید روز شصت تا ده ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ از۱۱ ماده استناد به صحیح است. 3 گزینه -14
 اظهارنامه وسیله به ناحیه آن در واقع امالک به نسبت ۳۲ و ۲۷ ماده دو در مذکور اشخاص و مالکیت عنوان به

 .نمایند ثبت درخواست
 
 ۱۳۱۰ مصوب اسنادوامالک ثبت قانون ۶ ماده استناد به صحیح است. ۳ گزینه -15

 استان دادگاه هر مقر در امالک و اسناد ثبت امور به مربوط اشتباهات و اختالفات کلیه به رسیدگی برای ۶ ماده
 انتخاب به استان دادگاه قضات از نفر دو و او مقام قائم یا استان ثبت رئیس از مرکب نظارت هیأت بنام هیأتی
 قضائی حوزه در ثبتی امور به مربوط اشتباهات و اختالفات کلیه به مزبور هیأت .شودمی تشکیل دادگستری وزیر

 استان مرکز ثبت کارمندان یا دادگستری قضات از البدل علی عضور یک هیات این برای .می نماید  رسیدگی استان
 .شد خواهد تعیین دادگستری وزیر طرف از
 
 1310قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۱۱ ماده استناد به صحیح است. 1 گزینه -16
 در مذکور اشخاص و مالکیت عنوان به متصرفین باید روز شصت تا ده ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ از
 مکلف ثبت اداره نمایند. ثبت درخواست اظهارنامه وسیله به ناحیه آن در واقع امالک به نسبت ۳۲ و ۲۷ ماده دو

شماره و ملک نوع با اندداده اظهارنامه که را اشخاصی کلیه صورت مذکور، آگهی اولین انتشار از پس روز نود تا است
 .نماید آگهی هاروزنامه در شده معین ملک هر برای ثبت اداره طرف از که ای
 
  1310قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۱ ماده استناد به است.صحیح  2 گزینه -17
 انتشار از پس هاآگهی انتشار مامور. شد خواهد منتشر روز سی فاصله به نوبت دو در فقط روز شصت تا آگهی این
 در و نماید ثبت اداره تسلیم و اخذ پاسبان یا ژاندارمری یا محل کدخدای از انتشار گواهی باید هاآگهی الصاق و

 .بدهند ثبت مامور رابه الزم گواهی و نموده مساعدت ثبت مامورین به باید دولتی مامورین سایر و کدخدا موارد این
 ) ۱۳۱۷ مصوب اصالحی(
 
 1310قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۱ماده تبصره استناد به  صحیح است. 4 گزینه -18
 کسی از ثبت درخواست نباشد موجود هاآن به نسبت کسی فعلی مالکانه تصرف آثار که امالکی و اراضی مورد در 

 یا مالک از تلقی عنوان به خود تصرف بر یا مالکیت عنوان به خود سابق تصرف بر یا مالکیت بر که شودمی پذیرفته
 .باشد داشته مدارکی قانونی مقامقائم

 
 1310و امالک مصوب  قانون ثبت اسناد ۱۱ ماده تبصره استناد به صحیح است. ۴ گزینه -19
 کسی از ثبت درخواست نباشد موجود هاآن به نسبت کسی فعلی مالکانه تصرف آثار که امالکی و اراضی مورد در

 یا مالک از تلقی عنوان به خود تصرف بر یا مالکیت عنوان به خود سابق تصرف بر یا مالکیت بر که شودمی پذیرفته
 مذکور عناوین از یکی به امالک قبیل این به نسبت ثبت تقاضای چه چنان باشد. داشته مدارکی قانونی مقام قائم
 بر یا مذکور عنوان بر مدارکی تقاضاکننده که شودمی پذیرفته ثبت تقاضای صورتی در باشد ۳۲ و ۲۷ ماده دو در
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 .باشد داشته شودمی محسوب او قانونی مقام قائم تقاضاکننده، که کسی تصرف بر یا عنوان آن به خود سابق تصرف
 (۱۳۱۷ مصوب الحاقی)
 
  ۱۳۱۰مصوب وامالک اسناد ثبت قانون۲۵ ماده ۴تبصره براساس  صحیح است. ۱ گزینه  -20

 تجدید قابل ذینفع شکایت اثر بر ماده این هفت و پنج و یک ىبندها مورد در فقط نظارت هیئت آراء – ۴ تبصره
 بود خواهد ثبت عالی ىشورا در نظر
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 نامه ها آیین
 به اقدام گام اولین در میگیرد نظر در عمومی ثبت برای را بخشی یا قطعه ثبت اداره در هنگامی که -۱

 نماید؟ می آگهی کدام انتشار
 عمومی ثبت آگهی( ۲      مقدماتی آگهی( ۱
 تحدیدحدود آگهی( ۴      نوبتی آگهی( ۳
 

 قصبات و قراء در اظهارنامه وتوزیع گذاری شماره درخصوص رسانی اطالع ثبت قانون نامه ایین براساس -2

 ؟می باشد صورت چه به مالک خورده مزروعی امالک و مالک خورده
 عمومی ثبت آگهی باانتشار( ۱
 محل در آگهی باالصاق( ۲
 مینمایند مطلع را مالکین غیره و جار قبیل از مقتضی بوسائل( ۳
 مالکین از هریک به ابالغیه ارسال ازطریق( ۴
 

 ؟نمی باشد صحیح امالک گذاری شماره درخصوص مورد کدام-۳
 آن شماره آخرین افتاده افتاده قلم از ملکی که شود معلوم بخشی یا قطعه هر امالک گذاریشماره از پس چنانچه( ۱

 .شودمی داده اختصاص آن برای بخش
 منظور اصلی شماره یک نیز قطعات از یک هر برای شد تقسیم قطعاتی به مفروزاً گذاریشماره از پس ملکی اگر( ۲

 .شد خواهد
 اصلی شماره یک دانگی شش مزارع و قراء برای نیز مزروعی امالک در و شماره یک ملک هر برای مستغالت در( ۳

 .میشود منظور
 شماره همان از فرعی شماره یک قسمت هر برای باشد غیره و اعیانی و مفروز قطعات بر مشتمل مزرعه صورتیکه در( ۴

 .خواهد منظور اصلی
 

 ؟نمی باشد صحیح مورد کدام امالک گذاری شماره در -۴
 باشد اشخاص به متعلق مشاعاً یا نفر یک به متعلق صورتیکه در است متعدده حجرات دارای که کاروانسراها مورد در( ۱

 میشود منظور شماره یک
 .شد خواهد منظور مستقلی شماره یک هر برای باشد داشته جداگانه مالک کاروانسراها، حجرات صورتیکه در( ۲
 .داشت نخواهند مستقل گذاری شماره به ونیاز منظور امالک سایر جزو هربخش قنوات( ۳
 الزم مستقلی شماره و بوده ملک اصل تابع شودنمی واقع معامله مورد جداگانه و است ملک متعلقات از قنات هرگاه( ۴

 .ندارد
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 قصبات و قراء مالکین مالکیت مدارک و شود پیدا اعیانی و عرصه مالکین بین اختالفی درصورتیکه -۵

می  کسانی چه با درخواست حق باشند، داشته خود مالکیت بر مدارکی رعایا یا نداشته هااعیانی از حکایتی

 ؟باشد
 .است رعایا با ثبت درخواست حق( ۱
 .است قصبات مالکین با ثبت درخواست حق( ۲
 .است ثبت اداره با ثبت درخواست حق( ۳
 .وجودندارد ثبت درخواست حق نشده رسیدگی اختالف به که تازمانی( ۴
 

 شخص چه است شده حبس عمومی بنفع که بامالکی نسبت و ندارد خاص متولی که بموقوفاتی نسبت -۶

 ؟ می باشد ثبت درخواست به مکلف یانهادی
 امورحبس متصدی -علیهم موقوف از هریک( ۲   حبس امور متصدی  -محل اوقاف نماینده( ۱
 امورحبس متصدی- دادستان( ۴    دادستان -محل اوقاف نماینده( ۳
 

 نخواهدشد؟ منتشر حدود تحدید آگهی موقع چه -۷
 ملک وقوع محل ثبت اداره موافقت درصورت( ۱
 ومجاورین مالک موافقت درصورت( ۲
 نمود تعیین را ملکی حدود مجاور امالک حدود روی از بتوان صورتیکه در( ۳
 استان اسنادوامالک ثبت کل اداره موافق درصورت( ۴
 

 ...صادرشود ثبتی معترض نفع به حکم دادگاه در چنانچه -۸
 میشود تجدید معترض بنام تحدیدی و نوبتی آگهی( ۱
 میشود تجدید معترض بنام تحدیدی آگهی صرفا( ۲
 میشود ثبت قبول معترض از و باطل ثبت تقاضای( ۳
 .یابد می ادامه وی بنام ثبتی عملیات و محسوب ثبت مستدعی مقام قائم معترض( ۴
 

 گردد؟ می منتشر جراید از یک کدام در ثبتی های آگهی -۹
 کشور مرکز وجراید رسمی روزنامه( ۲    مرکز یا و آن نزدیک یا و ثبتی جرایدحوزه( ۱
 استان مرکز جراید و رسمی روزنامه( ۴    رسمی روزنامه و ثبتی حوزه جراید( ۳
 

 ؟می باشد اساسی برچه امالک الثبت حق اخذ مالک -۱۰
 روز عادالنه قیمت( ۱
 ثبت اداره طرف از شده اعالم قیمت( ۲
 مستقیم مالیاتهای قانون در مذکور بندی منطقه قیمت( ۳
 دارایی طرف از شده اعالم قیمت( ۴
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 سند صدور باشد، شده پذیرفته مفروز هم و مشاع بعنوان هم اظهارنامه ملکی به نسبت چنانچه -۱۱

 خواهدبود؟ چگونه مالکیت

 .است دادگاه در اختالف رفع به موکول مالکیت سند صدور( ۱
 .است نظارت هیات در اختالف رفع به موکول مالکیت سند صدور( ۲
 .است ثبت اداره اظهارنظ به موکول مالکیت سند صدور( ۳
 .می باشد مالکین توافق به موکول مالکیت سند صدور( ۴
 

 خواهدبود؟ صورت چه به امالک ارتفاقی حقوق درج نحوه -۱2
 .ذکرمیشود نوبتی هایآگهی در ارتفاقی حقوق( ۱
 .ذکرمیشود حدود تحدید آگهی در ارتفاقی حقوق (۲
 .منظورمیگردد مجلس صورت در حدود تعیین موقع در ارتفاقی حقوق( ۳
 .ندارد عمومی ثبت مراحل در ذکر به نیاز امالک ارتفاقی حقوق( ۴
 

 ؟می باشد تاریخی چه واز مدت چه متولیان توسط المنفعه عام موقوفات ثبت درخواست مهلت -۱۳
 ثبت قانون ۱۰ ماده در نامبرده آگهی آخرین نشر تاریخ از روز۳۰ ظرف( ۱
 ثبت قانون ۱۰ ماده در نامبرده آگهی اولین نشر تاریخ از روز۳۰ ظرف( ۲
 ثبت قانون ۱۰ ماده در نامبرده آگهی اولین نشر تاریخ از روز ۲۰ ظرف( ۳
 ثبت قانون ۱۰ ماده در نامبرده آگهی آخرین نشر تاریخ از روز ۲۰ ظرف( ۴
 

 بعداً که متروکه انهار همچنین و بوده عمومی یامیدانهای شوارع جزو قبال که اراضی ثبت درخواست -۱۴

 میشود؟ پذیرفته مرجعی چه از شده  ملک به تبدیل
 ثبت اداره( ۲     یاشهرداری مالک( ۱
 عمومی دادستان( ۴      عمومی دادگاه( ۳
 

 ؟می باشد زمانی چه تا ثبتی های اظهارنامه پذیرش مهلت -۱۵
 حدود تحدید اگهی انتشار از تاقبل( ۱
 مقدماتی های اگهی انتشار مهلت پایان تا( ۲
 ثبت قانون ۱۱ ماده در نامبرده نوبتی آگهی انتشار از تاقبل( ۳
 ثبت قانون۱۱ ماده نوبتی های اگهی انتشار مهلت پایان تا( ۴
 

 ؟نمی باشد صحیح گزینه کدام ثبت درخواست پذیرش درخصوص -۱۶
 مصالح برای فسخ حق قید با ازمتصالح ثبت درخواست شده قید فسخ حق مصالح برای که محاباتی هایصلح در (۱

 .میشود پذیرفته
 ثبت درخواست قابل میشودمستقال فروش و خرید رعایا بین و معمول امالک در که اولویت حق و رعیتی رنج دست( ۲

 .می باشد
 .کرد خواهد ثبت درخواست مستقیماً محل اوقاف نماینده ندارد خاص متولی که موقوفاتیه ب نسبت( ۳
 .است ثبت درخواست به مکلف حبس امور متصدی است شده حبس عمومی بنفع که امالکیه ب نسبت( ۴
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 اقدام نامه آئین 2۵ ماده در مقرر روز سی مدت ظرف در المنفعه عام اوقاف متولیان چنانچه -۱۷

 خواهدبود؟ کسی چه برعهده ثبت درخواست ننمایند، ثبت بدرخواست
 محل اوقاف نماینده( ۲      محل ثبت اداره( ۱
 امالک و اسناد ثبت نماساز( ۴      عمومی دادستان( ۳
 

 ؟نمی باشد صحیح ثبت درخواست درخصوص مورد کدام -۱۸
 .است ثبت درخواست به مکلف حبس امور متصدی است شده حبس عمومی بنفع که بامالکی نسبت (۱
 می باشد متولی بعهده خاصه بموقوفات نسبت ثبت درخواست( ۲
 علیهمموقوف از یک هر معذلک است حبس امور متصدی بعهده شده حبس معینی اشخاص بنفع که بامالک نسبت( ۳

 .نمایند ثبت درخواست می توانند  نیز لهممحبوس و
 .می باشد دادستان برعهده باقی و مؤبد ثلث ثبت درخواست( ۴
 

 نخواهدشد؟ پذیرفته افراد از ثبت درخواست ذیل امالک از یک کدام به نسبت -۱۹
 مباحه و موات جبال و اراضی و شوارع و طرق( ۱
 جنگلها و مراتع ها، بیشه نیزارها،( ۲
 ها رودخانه آب و مسیلها بستر و عمومی قبرستانهای( ۳
 می باشد مواردصحیح تمام( ۴
 

 ؟می باشد صورت چه به حدود تحدید آگهی انتشار نحوه -2۰
 .مرکز جرائد از یکی در یا و حوزه نزدیکترین جرائد از یکی در یا و ثبت اداره حوزه جرائد از یکی در( ۱
 .میشود اگهی رسمی روزنامه در( ۲
 .میشود آگهی ثبت اداره حوزه جرائد از یکی در صرفا( ۳
 .میشود آگهی استان مرکز جرائد از یکی در( ۴
 

  



 ..........................." آئین نامه های ثبتی".. ................ فاضل موسسه آموزش عالی 

 6صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

  



 ..........................." آئین نامه های ثبتی".. ................ فاضل موسسه آموزش عالی 

 7صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 ۱۳۱۷مصوب اسنادوامالک ثبت قانون نامه آیین ۵ ماده براساس صحیح است.  ۲ گزینه -1
 ۹ ماده آگهی نویسپیش باید میگیرد نظر در عمومی ثبت برای را بخشی یا قطعه ثبت اداره موقعیکه در ـ ۵ ماده
 وسائل بایستی مدت این ضمن در و بفرستد ثبت کل باداره انتشار و )امضاء( نمونه برای و تهیه را ثبت قانون

 موقع در که گرفته نظر در غیره و مرکز از پالک تهیه و محل در -۱۰ ماده آگهی انتشار از را اظهارنامه توزیع مقدمات
 .نشود اظهارنامه توزیع و کوبی پالک کار در تاخیری و شده حاضر محل در نماینده بتواند مقرر
 
 ۱۳۱۷مصوب اسنادوامالک ثبت قانون نامه آیین ۷و۶مواد براساس  صحیحی است. 3 گزینه -2

 مقتضی بوسائل عمل نماینده است الزم عمومی ثبت بعملیات شروع از قبل مالک خورده قصبات و قراء در ـ ۶ ماده
 طبیعی حدود که معینی هایبخش به را قریه سفیدانریش و خدا کد اطالع با و مطلع را مالکین غیره و جار قبیل از

)امضاء(  نمونه به نوشته مجلس صورت یا کتابچه در را ملک و مالک مشخصات سایر و اسامی و تقسیم باشد داشته
 اظهارنامه توزیع مامور نمایندۂ و کند شروع اظهارنامه توزیع و گذاریبشماره بعد و برساند سفیدانریش و خدا کد
 قطعات کلیه مزبور صورت در و نموده تطبیق کامال الذکرفوق مجلس صورت با هااظهارنامه که کند مراقبت دقیقا   باید
 امالک نوع و شماره و ذکرگردد آن اربعه حدود و میشوند معرفی که مالکین اسامی و آنها معروفیت و مشخصات با
 به آنها غیبت صورت در و بمالکین که نیز اظهارنامه روی در و شود نوشته اظهارنامه توزیع دفتر در مالکین اسامی و

 آن مشخصات و ملک شماره میشود داده رسید اظهارنامه توزیع دفتر در و تسلیم محل خدای کد یا مستاجر
 .برسد مربوطه نماینده نمونه )امضاء( به و یادداشت

 و گذاریشماره میشود واقع عمومی ثبت مورد که بخشی تعیین از پس نیز مستغالت و شهری امالک در ـ ۷ ماده
 است مالک خورده مزروعی امالک مخصوص که مجلس صورت و جار استثنای به باال مواد طبق اظهارنامه توزیع
 .آمد خواهد بعمل

 
 ۱۳۱۷مصوب اسنادوامالک ثبت قانون نامه آیین ۹و۸مواد براساس صحیح است.۲ گزینه -3

 شماره یک [دانگی شش] مزارع و قراء برای نیز مزروعی امالک در و شماره یک ملک هر برای مستغالت در ـ ۸ ماده
 شماره یک قسمت هر برای باشد غیره و اعیانی و مفروز قطعات بر مشتمل مزرعه صورتیکه در و میشود منظور اصلی
  خواهد منظور اصلی شماره همان از فرعی
  شماره آخرین افتاده قلم از ملکی که شود معلوم بخشی یا قطعه هر امالک گذاریشماره از پس چنانچه ـ ۹ ماده
 هر برای شد تقسیم قطعاتی به مفروزا   گذاریشماره از پس ملکی اگر و شودمی داده اختصاص آن برای بخش آن
 ۳/۵ ۲/۵ ۱/۵ اصلی ۵ شماره از مثال   خواهدشد منظور اصلی شماره همان از فرعی شماره قطعات از یک

 
  ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۱۲و۱۱ ماده براساس  صحیح است.3 گزینه -4

 مشاعا   یا نفر یک به متعلق صورتیکه در است متعدده حجرات  دارای که آن امثال و کاروانسرا مورد در ـ ۱۱ ماده
 مستقلی شماره یک هر برای باشد داشته جداگانه مالک حجرات صورتیکه در و شماره یک باشد اشخاص به متعلق
 .شد خواهد منظور
 عمومی ثبت برای امالک سایر جزو باید هم بخش آن قنوات میشود گذارده عمومی ثبت به که بخشی هر ـ ۱۲ ماده
 اسم و شماره نیز هاآگهی و اظهارنامه توزیع دفتر و اظهارنامه در و شود داده بقنوات بخش آن نمره آخرین و منظور
 تابع شودنمی واقع معامله مورد جداگانه و است ملک متعلقات از قنات هرگاه .شود قید آن مظهر و ءامبد و قنوات
 .ندارد الزم مستقلی شماره و بوده ملک اصل

 
  ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۱۳ماده براساس صحیح است. 1 گزینه -5

 تشخیص از پس نموده رسیدگی محل در مقتضی بوسائل عمل مأمورین قراء در اظهارنامه توزیع موقع در ـ ۱۳ ماده
 اظهارنامه توزیع دفتر در ردیف شماره روی از و نموده فرعی شماره تعیین میباشد به رعایا متعلق قریه اعیانی اینکه
 مینماید توزیع اظهارنامه ها آن سهام تعیین از پس هم عرصه به مالکین -میدهد اظهارنامه اعیانی به مالکین و وارد

 مینماید قبول و تنظیم آنها از یک هر از الثبتحق اخذ با جداگانه را عرصه و اعیانی مالکین های اظهارنامه سپس
 عرصه مالکین بین اختالفی درصورتیکه میشود آگهی مالکین باسم اعیانی بعدا   و عرصه ابتداء آگهی تنظیم موقع در
 مدارک چنانچه شود مراجعه عرصه و مزرعه اصل مالکین بنچاق و قبالجات و بمدارک بدوا   باید شود پیدا اعیانی و



 ..........................." آئین نامه های ثبتی".. ................ فاضل موسسه آموزش عالی 

 8صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 مالکین یا مالک طرف از خود مالکیت برای مدرکی رعایا و بوده به آنان متعلق هااعیانی که است حاکی عرصه مالکین
 چنانچه و شوند شناخته معترض رعایا و پذیرفته ده و عرصه مالک از باید را ثبت درخواست ندارند قبلی یا فعلی
 حق دارند خود مالکیت بر مدارکی رعایا یا ندارند هااعیانی از حکایتی قصبات و قراء مالکین مالکیت مدارک

 .است رعایا با ثبت درخواست
 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۳۴و۳۳مواد براساس صحیح است.1 گزینه -6

 .کرد خواهد ثبت درخواست مستقیما   محل اوقاف نماینده ندارد خاص متولی که بموقوفاتی نسبت ـ۳۳ ماده
 .است ثبت درخواست به مکلف حبس امور متصدی است شده حبس عمومی بنفع که بامالکی نسبت ـ ۳۴ ماده

 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۷۶ ماده براساس صحیح است.3 گزینه -7
 الثبتحق برابر دو اخذ و آگهی تجدید نمود تعیین را ملکی حدود مجاور امالک حدود روی از بتوان صورتیکه در

 .داشت نخواهد مورد
 
   ۱۳۱۷مصوب اسنادوامالک ثبت قانون نامه آیین ۱۰۱ ماده براساس صحیح است. 4گزینه -8
 دردادگاه یا کند تمکین معترض اعتراض به ثبت مستدعی اینکه از اعم شود واقع اعتراض مورد ملکی که موردی در

 حکم طبق ملک نباشد دیگری مانع چنانچه و شده شناخته مستدعی جانشین له، محکوم معترض شود محکوم
 .بود نخواهد معترض بنام مجدد انتشارآگهی به محتاج و کردید خواهد ثبت دادگاه نهائی

 
 ۱۳۱۷مصوب کشور وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۵۲ ماده براساس صحیح است.1 گزینه -9

 حوزه نزدیکترین جرائد از یکی در یا و خود حوزه جرائد از یکی در ثبت اداره را حدود تعیین و نوبتی های آگهی
 .مینماید منتشر مرکز جرائد از یکی در یا و خود

 
 ۱۳۱۷مصوب کشور وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۱۸ماده براساس صحیح است.۳ گزینه -10

 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون ۶۴ ماده در مذکور بندی منطقه قیمت امالک الثبت حق اخذ مالک ـ ۱۸ ماده
 قیمت طبق ملک بهاء باشد کرده تغییر بندی منطقه ارزش امالک دفتر در ملک ثبت موقع در هرگاه .است ۱۳۷۱/۲/۷

 اعتبار .شود ارزیابی باید ملک نشده تعیین بندی منطقه قیمت که نقاطی در .گردد می تعیین جدید بندی منطقه
 شده نوشته مالکیت سند و امالک دفتر در ارزیابی طبق ملک بهاء اینکه ولو است تنظیم تاریخ از یکسال ارزیابی برگ
 .باشد

 
 
 ۱۳۱۷مصوب کشور وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۱۹ماده براساس صحیح است. 1گزینه  -11

 بر سهام بقیه به نسبت شده پذیرفته اظهارنامه مفروز یا و مشاع بنحو ملکی از قسمتی به نسبت هرگاه ـ ۱۹ ماده
 چنانچه و گردد می عمل آن مطابق مالکین توافق صورت در شد نخواهد پذیرفته اظهارنامه اولی اظهارنامه خالف
 .است دادگاه در اختالف رفع به موکول مالکیت سند صدور شده پذیرفته مفروز هم و مشاع بعنوان هم اظهارنامه قبال  
 
 ۱۳۱۷مصوب و امالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۵۶ماده براساسصحیح است.  3گزینه -12

 تعیین موقع در ارتفاقی حقوق که کرد قید ها آگهی زیر در باید ولی ذکرنمیشود نوبتی هایآگهی در ارتفاقی حقوق
 صورت تنظیم تاریخ از روز سی مدت در مقررات مطابق باشد معترضی اگر که منظورمیگردد مجلس صورت در حدود
 .بدهد اعتراض دادخواست مجلس

 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه ایین ۲۵ماده براساس  صحیح است.۲ گزینه -13

 قبل روز پانزده الاقل باید میگیرد نظر در معینی بخش در را عمومی ثبت اجراء ثبت اداره که موقع هر در ـ ۲۵ ماده
 موقوفات به متولیان مزبور نماینده تا دهد اطالع آن محل اوقاف بنماینده ثبت قانون ۱۰ماده در مقرر آگهی انتشار



 ..........................." آئین نامه های ثبتی".. ................ فاضل موسسه آموزش عالی 

 9صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

به  نسبت ثبت قانون ۱۰ ماده در نامبرده آگهی اولین نشر تاریخ از روز۳۰ ظرف در که کند اخطار محل المنفعهعام
 .نمایند ثبت درخواست میباشد ها آن تولیت و تصدی تحت و واقع بخش آن در که موقوفه امالک

 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه ایین ۲۷ماده براساس  صحیح است.۱ گزینه -14

 می ملک به تبدیل بعدا   که متروکه انهار همچنین و بوده عمومی میدانهای یا شوارع جزء قبال   که اراضی ـ ۲۷ ماده
 .شد خواهد پذیرفته آنها به نسبت ثبت درخواست ذیربط مرجع یا شهرداری یا مالک طرف از شود

 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه ایین ۲۹ ماده براساس صحیح است. ۳گزینه  -15

  .پذیرفت میتوان اظهارنامه نشده منتشر ثبت قانون ۱۱ ماده در نامبرده نوبتی آگهی وقتیکه تا ـ ۲۹ ماده
  ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه ایین ۳۱ ماده براساس صحیح است.۳ گزینه -16

 فسخ حق قید با ازمتصالح ثبت درخواست شده قید فسخ حق مصالح برای که محاباتی هایصلح در ـ ۳۰ ماده
 فسخ حق قید با امالک قبیل این مالکیت سند نیست ثبت قانون ۳۳ ماده مشمول و میشود پذیرفته مصالح برای
 .بگیرد جدید مالکیت سند فسخ حق ذکر بدون میتواند متصالح خیار حق سقوط از پس و صادر متصالح بنام
 میشود فروش و خرید رعایا بین و معمول امالک در که غیره و گلوبندی و اولویت حق و رعیتی رنج دست ـ ۳۱ ماده
 مالک بنام مالکیت سند صدور و نیست ثبت اعتراض و ثبت درخواست قابل و نبوده امالک عینبه راجعه حقوق از

 .نمیدهد است معمول که جا هر در مزبور حقوق وضع در تغییری هم
 .کرد خواهد ثبت درخواست مستقیما   محل اوقاف نماینده ندارد خاص متولی که به موقوفاتی نسبت ـ۳۳ ماده
 .است ثبت درخواست به مکلف حبس امور متصدی است شده حبس عمومی بنفع که امالکیبه  نسبت ـ ۳۴ ماده

 
  ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه ایین ۳۲ ماده براساس صحیح است.۲ گزینه -17

 ننمایند ثبت بدرخواست اقدام نامه آئین این ۲۵ ماده در مقرر روز سی مدت ظرف در متولیان صورتیکه درـ  ۳۲ ماده
 نیز متولی ثبت قانون ۱۱ ماده در نامبرده مدت انقضاء تا اگر لکن کرد خواهد ثبت درخواست محل اوقاف نمایندۂ

 .شد خواهد گذارده بالتعقیب اوقاف اداره درخواست کند ثبت درخواست
 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۳۶و۳۴،۳۵ مواد براساس صحیح لست.۴ گزینه -18

 .است ثبت درخواست به مکلف حبس امور متصدی است شده حبس عمومی بنفع که به امالکی نسبت ـ ۳۴ ماده
 حبس معینی اشخاص بنفع که به امالک نسبت و متولی بعهده خاصه بموقوفات نسبت ثبت درخواست ـ ۳۵ ماده
 ثبت درخواست توانندمی نیز لهممحبوس و علیهمموقوف از یک هر معذلک است حبس امور متصدی به عهده شده

 .نمایند
 .است ثبت درخواست به مکلف وصی باقی و مؤبد ثلث مورد در ـ ۳۶ ماده

 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۴۱ ماده براساس صحیح است. 4 گزینه -19

 بیشه نیزارها، مباحه و موات جبال و اراضی و شوارع و طرق مانند ندارد خاص مالک که امالکی به نسبت ـ ۴۱ ماده
 طبیعی انهار و آنها از منشعب نهرهای و ها رودخانه آب و مسیلها بستر و عمومی قبرستانهای و جنگلها و مراتع ها،
 .شد نخواهد پذیرفته ثبت درخواست افراد از سارها چشمه و زیرزمینی و سطحی از اعم دیگر طبیعی مسیر هر و
 
 ۱۳۱۷مصوب وامالک اسناد ثبت قانون نامه آیین ۵۲ ماده براساس صحیح است. ۱ گزینه -20

 نزدیکترین جرائد از یکی در یا و خود حوزه جرائد از یکی در ثبت اداره را حدود تعیین و نوبتی های آگهی ـ ۵۲ ماده
 .مینماید منتشر مرکز جرائد از یکی در یا و خود حوزه
 



 54صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

\d



 ..............................."ادبیات فارسی".... .................... موسسه آموزش عالی فاضل 

 

 2صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 فارسی ادبیات
 ست؟القب کدامیک از شاعران « حماسه خداوندگار خرد و » -1

 ( اسدی طوسی4   ( دقیقی3   ( سعدی2  ( فردوسی1

 

 وفق ترین داستان حماسی پس از شاهنامه کدام اثر است و نویسنده آن کیست؟م -2

 سدی توسیا -( گرشاسب نامه2     دقیقی -( خداینامه1

   بن حساما -( خاوران نامه4     دقیقی -( گشتاسب نامه3

 
 خستین کسی که به نظم داستان های ملی ایران همت گماشت، چه کسی بود؟ن -3

 ( رودکی4   ( دقیقی3  ( اسدی طوسی2  ( فردوسی1

 

 است؟« نشاننده تاریخ به جای حماسه » دامیک از شاعران ک -4

 ( ناصرخسرو4  ( عنصری3  ( فرخی سیستانی2  ( فردوسی1

 

معتقدند پس از امام جعفر صادق )ع( اسماعیل پسر بزرگ ایشان به ی شیعی بود که ناصرخسرو پیرو مذهب -5

 امامت رسیده است. این مذهب به کدامیک از نام های زیر خوانده نمی شود؟

 ( فاطمی4   ( زیدیه3  ( اسماعیلیه2   ( باطنی1

 

 هرت مسعود سعد سلمان به علت سرودن چه نوع اشعاری است؟ش -6

 ( وصف طبیعت4  ( مسمط3  ( حبسیه2   ( خمریه1

 

 سمط و استفاده از آن در شعر فارسی برای اولین بار توسط کدامیک از شاعران انجام شد؟مابداع قالب  -7

 ( خاقانی4 ( منوچهری دامغانی3   ( سعدی2   ( انوری1

 

 لک سخن لقب کدام شاعر است؟فرمانروای م -8

 ( خیام4   (فردوس3   ( سعد2   ( حافظ1

 
 م به سرودن حبسیات نکرده است؟کدام شاعر اقدا-9

 ( خاقانی2     ( مسعود سعد سلمان1

 ( محمدتقی بهار4       ( عطار3

 

 کدامیک از آثار نظامی نیست؟ -10

 ( مخزن االسرار4  ( مختارنامه3  ( اسکندرنامه2  ( خسرو و شیرین1
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 ؟کدام یک از آثار مولوی نیست -11

 ( مکاتیب4  مثنوی معنوی( 3  ( مقاالت شمس2  ( غزلیات شمس1

 گر بیت زیر؛ بیتی از یک شعر باشد، قالب آن شعر کدام است؟ا -12

 «دل مده الّا به جمع سرخوشان   مهر پاکان در میان جان نشان»

 ( ترکیب بند4   ی( مثنو3   ( قصیده2   ( غزل1

 

 دام شاعر از شاعران معروف دو بیتی گو است؟ک -13

 ( مولوی4  ی( بابا افضل کاشان3  ( فایز دشتی2   ( خیام1

 

 یمایوشیج در ابداع شعر نیمایی از کدامیک از قالب های کهن شعر فارسی تأثیر پذیرفته است؟ن -14

 ( مستزاد4   ( مثنوی3   ( قطعه2  ( مسمط1

 

 یش از نیمایوشیج کدام شاعران در پایه ریزی قالبی نوین برای شعر فارسی کوشیده بودند؟پ -15

 توللی -ون مشیریدفری (2    سهراب سپهری -رخزاد( فروغ ف1

 تقی رفعت -( شمس کسمایی4     رهی معیری -( تقی رفعت3

 

 یعنی چه ؟« بله عطار دیدمکلبه را ط»  -16

 ( مرتب و منظم4  حقیر و ( کوچک3  ( معطر و خوشبو2  ( درهم و برهم1

 

 یعنی چه؟« تداعی معانی »  -17

 ( فراموش کردن مفاهیم و معانی2     ( آفرینش معانی عمیق1

 ( به یاد آوردن مفهمومی از مفهوم دیگر4     ( بی توجهی به معانی3

 

 از وزیران کدام سلسله بود؟« سیاست نامه » واجه نظام الملک نویسنده کتاب خ -18

 ( سلجوقیان4  ( غزنویان3  ( آل بویه2  ( آل زیار1

 

 چه زبانی نوشته شده است؟چیست و به « تاریخ طبری»موضوع کتاب  -19

 عربی -( تاریخ ایران2     فارسی -( تاریخ طبرستان1

 فارسی -( تاریخ ایران4     عربی -( تاریخ عالم3

 

 قصه های عامیانه مربوط به انس و جن و شامل افسانه ها و» ین تعریف به کدام کتاب اشاره می کند: ا -20

 «است.حیوان و انسان که در شرق و غرب معروف شده 

 ( کلیه و دمنه4  ( مثنوی معنوی3  ( هزار و یک شب2  ( شاهنامه1
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 .صحیح است 1گزینه  -1
 اسدی توسی از شاعران پس از فردوسی است.صحیح است.  2گزینه -2
 صحیح است. 2گزینه  -3
عنصری از شاعران دربار محمود و مسعود غزنوی است که در ستایش آن ها قصایدی دارد  صحیح است. 3گزینه  -4

 و لقب ملک الشعرایی از محمود غزنوی گرفته است.
 زیدیه معتقدند که پس از امام سجاد)ع( فرزند ایشان زید به امامت رسیده است. صحیح است. 3گزینه  -5
خود را در زندان گذراند و به اشعاری که در زندان سرود حسبیه  مسعودسعد مدتی از عمرصحیح است.  2گزینه  -6

 می گویند.
 صحیح است. 3گزینه  -7
 صحیح است. 2گزینه  -8
 شود.شود، گفته میحبسیات یا حبسیه به شعری که در زندان سروده می صحیح است. 3گزینه  -9
که به پنج گنج )خمسه( معروفند عبارتند از: خسرو مختارنامه از آثار عطار است. آثار نظامی  صحیح است. 3گزینه  -10

 و شیرین، لیلی و مجنون، هفت گنبد)پیکر(، مخزن االسرار و اسکندرنامه
مقاالت شمس مجموعه مقاالتی است که شاگردان شمس تبریزی از سخنان وی در مجالس  صحیح است.2گزینه  -11

ز بزرگترین شاگردان شمس تبریزی بود عبارتند از : دیوان غزلیات گوناگون جمع آوری کرده اند. اما آثار موالنا که خود ا
 شمس، مثنوی معنوی، مکاتیب )نامه نگاری های موالنا(، فیه مافیه، مجالس سبعه و رباعیات

در قالب مثنوی هر بیت قافیه خاص خود را دارد و قافیه ابیات متفاوت است، اما در قالب  صحیح است. 3گزینه  -12
 ی بیت اول پیروی می کنند.یده و ترکیب بند، تمامی ابیات شعر از قافیههای غزل، قص

دیگر شاعران نامبرده در سرودن رباعی مهارت داشته یا اقدام به سرودن رباعی کرده اند.  صحیح است. 2گزینه  -13
ای کوتاه و رباعی با نام دیگر دو بیتی در فارسی ترانه است. تفاوت رباعی و دو بیتی در این است که دو بیتی با هج

 هجای بلند آغاز می شود.
از آن جهت که در قالب مستزاد به آخر هر مصراع کلمه یا کلماتی افزوده می شود که  صحیح است. 4گزینه  -14

معنی مصراع قبل یا بعد از خود را تکمیل می کنند و از این جهت نوعی ساختار شکنی، در قالب های معمول شعر 
 فارسی بوده است.

دیگر شاعران یا از پیروان نیما هستند یا در عصر معاصر به سرودن شعر در قالب های صحیح است.  4گزینه  -15
 کهن پرداخته اند.

 طبله عطار به خوشبویی معروف است. صحیح است. 2گزینه -16
 صحیح است. 4گزینه  -17
 صحیح است. 4گزینه  -18
 یر طبری است.کتاب نوشته محمد بن جر  صحیح است. 3گزینه  -19
موضوع شاهنامه عمدتًا اسطوره  و جنگ های پهلوانی است. کلیه و دمنه از زبان حیوانات  صحیح است. 2گزینه  -20

 است.
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 :عیِّن العبارةَ الّتی ما جاَء فیها فعٌل مزیدٌ  -1
 «فَاصبِرعلی ما یَقولونَ ( »2   « نَحُن نُسبُّح بحمدک و نُقَدَُّس لک( » 1
ْر قلوبَنا بنوِر ااِلیمان و الیقینِ ( 4    «و بالحّق نََزلَ  َو بالحقِّ أنزلنا( »3  اللّهَُّم نَوِّ
 
 «.تَواَضُعوا لَِمن تَُعلّمونَه الِعلمَ »: عیِّن الخطأ عن أفعال العبارة التالیة بالترتیب -2
 فعل مضارع: تَُعلّمونَ  /فعل أمر : تَواَضُعوا( 1
 مزید بزیادة حرف واحد: تَُعلّموَن  /مزید بزیادة حرفَین : تَواَضعوا( 2
 من باب التفعیل: تٌَعلّموَن  /فعل ماض للغائبَیِن : تَواَضعوا( 3
 مزید بزیادة حرف واحد: تَُعلّموَن  /من باب التفاُعل : تَواَضعوا( 4
 
 : عیِّن الخطأ حوَل األفعال فی العبارات التّالیة -3
  عیلمن باب التف: بَلَّْغ سالمی إلی حبیبی( 1
 ِمن باب اإلفعال !: ؟ یا أویس؟.....ُن أیُمکِ ( 2
 ِمن باب التفٌعل: هُما یَتََحدَّثاِن عن َسیطرتِِهما َعلی الغبة( 3
 من باب التفّعل: بانِ فبأیِّ آالِء ربُِّکما تَُکذِّ  (4

 
 :عیّن الخطأ -4
 «استفعال»فعل ماٍض، للغائبیَن من باب : اَِستعبَدوا( 1
 « افتعال»فعل ماٍض، للمخاطبات من باب : إنتََخبتُنّ ( 2
 «افتعال»فعل مضارع، للمخاطبیَن من باب : تَستَِمعونَ ( 3
 «انفعال»فعل أمر، للمخاطبة من باب : إنتَفِعی( 4
 
 ِمن غیرها؟ أکثرُ فی أیِّ عبارٍة عدُد األفعاِل المزیدِة  -5
 .فََوقََع علی األرِض شهیدا  جاهََد أویٌس فی معرکة ِصفّین و هو یُدافع عن حبیبِِه ( 1
 .کیف أَصبُُر علی فراقِک؟ ال أقُدٌر، لکن َسأرِجُع قبَل الَمغِرِب، اُعاِهُدک( 2
 .قد أسلمُت ُمنذ ُمدٍة و ما شاهدُت حبیبی، کلَّمُت والدتی فی هذا الموضوع( 3
ُق نظرتی؟( 4  !کیَف أَشُکُر هذه النعمة؟ أیُمِکن؟ هل تَُصدِّ
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 «.األُوروبیّوَن العلَم ِمَن الُمسلِمینَ » ...... : للفراِغ کلمهً مناسبةً إنتَِخب  -6
 أَخذنَ ( 4   اَخُذوا( 3   أَخذَ ( 2   أَخَذت( 1
 
 «.عن راتبِکَ ........ بیُت الماِل فی یِدَک » : اَکِمْل الفراَغ بالکلماِت المناسبة -7
 و هو تَتََحَدُث ( 4  و أنَت تَتحَدثُ ( 3  و هم تَتَحدَّئونَ ( 2 و أنا نَتَحدَّتُ ( 1

 
 :عیّن الّصحیح فی صیغة الفعل -8
 !نحُن صابرون فتََحّملوا الصعوبات( 2    !هَی صابرةٌ فَتََحّمَل کّل صعوبة( 1
ْلَن صعوبة األمور( 4   !أنتم صابرون فَتَّحّملتُم کثیرا  من األقوال( 3  !هُّن صابراٌت فَتَتََحمَّ
 مناسب است؟« ما بِاَنفسهم... ّللّا الیُغیّر ما بقوِم حتّی  إن»کدام فعل برای عبارت  -9
 یُغیّروا( 4   یُغیّرون( 3   تُغیروا(2   تُغیّرون( 1
 

 :عیّن الصحیَح فی صیغِة االَفعال  -10
 !دروسهِ  هذا التملیذ ال تتکاسل فی( 2   !أسرار الکائنات کان و یکوُن مجهولة  علینا( 1
 !التکبّر تبعُد اإلنساَن عن للّا ( 4   من المؤمنین َمن یساِعدون اآلخرینَ ( 3
 

 :عیّن العبارة الّتی یُوَجد فیها فعٌل مزیٌد بزیادِة ثالثِة حروفٍ  -11
 !لِیَِصَل االنسان إلی غایاته، لِیَستمّر  فی ُجهِده حتّی الموتّ ( 1
 !عالیونون عندللا تَ ملع أعصاب النّاسَ  دّمرونِ الّذین یَ ( 2
   !سیُسقِطُ الّرجُل الُغصَن الّذی َجلَس علیه بالِمنشار( 3
 .منه ذرَ فَنَِدَم التّاجُر و فکَّر لحظات ثّم إعتَ ( 4

 
 : فیه مزیِد من باب استفعال لیسعیّن ما  -12

    !مام الظالمینَ یَستقیُم مجاهدو اإلسالم أَ ( 1
 !أساتْذتکعلیک أن تَستمَع إلی کالم ( 2
    !قد استفاَد البشر من العلوم النافعة فی حیاته( 3
 !نحن نَستغفُر للاَ علی ذنوبنا و إنّه یَستجیُب َدَعواتنا( 4
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 :فی األفعال و المصادر التالیةالخطأ عیَّن  -13
 مزید ثالثّی بزیادِة حرفَین من باب افتعال  -فعٌل ماضٍ «: أْنتَجوا( »1
 مزید ثالثّی بزیاذة حرفّیِن ِمن باب افتعال  -مصدر«: اِْنتِقاد( »2
 مزید ثالثّی بزیادة حرٍف واحٍد ِمن باب مفاَعلّة -مصدر«: ِجهاد( »3
 مزید ثالثّی بزیادة حرٍف واحٍد ِمن باب مفاَعلَة -فعل نهی«: التُجاِدلو( »4
 

فأقیموا الصالةَ و آتوا الزکاةَ : )الکریم و هی تقولرأیُت هذه اآلیة فی القرآن »کم فعالً اَجوَف فی العبارة التالیة؟ -14

 «(و أطیعوا ّللا و رسوله
 خمسة( 4   أربعة( 3   ثالثة( 2   اثنان( 1
 

 ندارد؟در کدام گزینه نایب فاعل وجود -15
 الفقراء ُضیِّفُوا( 4  االعداُء قُتِلوا( 3  الشهداُء فازوا( 2  المسلمون نُصروا( 1
 

 :المبنی للمجهولعیّن  -16
 !إّن المؤمن الیُجالُِس الّشیطان الّنه شّر مخلوق( 2  !لِیُبادِر المسلُم بتهذیب نفسه قبل غیره( 1
 ! و الاَستَسلُِم أمام الظالمین( ص)اَطیُع للا و رسوله( 4  !لَم یُسَمع صُوتک الّنک کنت بعیدا  عنّا( 3
 

 :عیَّن نائب الفاعل -17
 !تُِعلُّمنا عدم االعتماد علی غیرنا إّن الحیاةَ ( 1
 !نُرید أن نُّزین حدیقَتَننا األزهار الحمراء و الّصفراء( 2
 !علی ذی النّعمه أن یُْنفُِق مّما عنده من النّعم( 3
 !بألوان جمیلة تُزیّن الّسماُء و األرُض فی األیام الماطرة( 4
 

 : َعیّن الصحیح فی المبنی للمجهول  -18
 .یُقیم الیوَم الحفٌل بمناسبة ذکری انتصار الئورة (1
 .الحّق فخیف الظالم من کالمه قُبَِل المسلُم کالمَ ( 2
َعُب الستعا( 3  .دِة أرضهمبیَع االرُض فُدعوا الشُّ
 .ُدِعَی اآلباُء للحضوِر فی مراسبم إعطاِء جوائز الناجحین( 4
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 :فی البناء للمجهول الخطاعیّن  -19
 !هذه األیّام یُسمَع خبُر نجاح شبابنا فی المجاالت العلمیّة( 1
 !ا فی سریرِة اإلنسانلبیان م ةُ السائر الُ تُستَعمل األمث( 2
 !اُنتخب هذا الّشابُّ آلنه یعتمد علی نفسه و قدراته( 3
 ! هذان المرکزان لم یَُؤسَّْس إاّل لعالج المرضی( 4
 

 :میَّز الجملة التی نائُب الفاعِل فیها ضمیٌر مستتٌر -20
 .أفالیَنظُروَن إلی االبل کیف ُخلِقَت( 2    .لوا رحمة  للناسء اُرسَ یاُ األنب( 1
 .فاستَِمعوا و أَنِصتوا و إذا قُِرَئ القرآنُ ( 4    .یََکرم المرء عند االمتحانُ ( 3
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 ثالثی مجرد هستند.« َیقولوَن »و « ِاصْبرْ »هر دو فعل این عبارت یعنی صحیح است.  2گزینه  -1
ح  «: 1»گزینه  س   ←َنسبِّ قدِّ  باب تفعیل ←باب تفعیل / ن 
 باب إفعال ←أنَزلنا «: 3»گزینه 
ْر «: 4»گزینه   باب تفعیل  ←َنوِّ

 
َعّلموَن »با توجه به اینکه فعلصحیح است.  3گزینه  -2 در « َتواَضعوا»، مضارع جمع مذکر مخاطب است، کلمه ی «ت 

موَن »فعل امر حاضر جمع مذّکر است، نه فعل ماضی مثّنای مذّکر غائب. البته، کلمه ی  این جا َعلَّ « تفعیل»از باب « ت 
ل»است. در باب های  ل و َتفاع  فعل ماضی غایب، با همین صیغه های فعل امر حاضر، « 6و3،2»صیغه های « َتفعُّ
 مثل هم می شوند.

 
ب»کلمه ی صحیح است.  4گزینه  -3 َکذِّ « تفعیل»و از باب « َتکذیب»فعل مضارع مثّنای مذّکر مخاطب از مصدر« اِن ت 

ل»است، بنابراین  ، نادرست است.«از باب َتفعُّ
غْ «: »1»گزینه   است.« تفعیل»و از باب« َتبلیغ»فعل امر مخاطب از مصدر « َبلِّ
مِکن  «: »2»گزینه   است.« إفعال»و از باب« ِامکان»فعل مضارع غایب از مصدر « ی 
ثاِن «: »3»گزینه  ث»فعل مضارع مثّنای مذّکر غایب از مصدر « َیتحدَّ ل»و از باب « َتحدُّ  است.« َتفعُّ

 
از حروف « ن»است، زیرا حرف« افتعال»فعل امر ثالثی مزید از باب « إنَتِفعی»صحیح است.  4گزینه  -4

 باشد. می « انفعال»زائد باشد، فعل از باب « ن»اصلی)فاءالفعل( آن است. هر گاه
 
فعل ماضی، «: شاهدت  »فعل ماضی، صیغه ی متکلم وحده، باب إفعال / «: أسلمت  »صحیح است.  3گزینه -5

فاعلة/  ْمت  »صیغه متکلم وحده، باب م   فعل ماضی، صیغه متکلم وحده، باب تفعیل « َکلَّ
داِفع  »فعل ماضی، صیغه ی مفرد مذکر غائب، باب مفاعلة/ «: جاَهدَ «: »1»گزینه  فعل مضارع، صیغه ی مفرد  «:ی 

 مذکر غائب، باب مفاعلة
عاِهد  «: »2»گزینه   فعل مضارع، صیغه ی متکلم وحده، باب مفاعلة«: ا 
مِکن  «: »4»گزینه   فعل مضارع، صیغه ی مفرد مذکر مخاطب، باب تفعیل«: ی 

 
قبل از آن به صورت مفرد  با توجه به اینکه فاعل)األوروبیوَن( اسم ظاهر است، فعل بایدصحیح است.  2گزینه  -6

 مذکر بیاید)أَخَذ(.
 مفرد مؤنث غایب و نادرست است.« أَخَذت«: »1»گزینه 
وا«: »3»گزینه   جمع مذکر غایب و نادرست است.« أَخذ 
 جمع مؤنث غایب و نادرست است.« أَخذَن «: »4»گزینه 

 
مفرد مذکر مخاطب باشند) و أنَت ، ضمیر و فعل موردنظر باید «ک»با توجه به ضمیر صحیح است.  3گزینه  -7

(. در گزینه های دیگر ضمن این که با  ث  تناسب ندارند، بین ضمیر و فعل داده شده نیز اختالف صیغه « ک»َتَتحدَّ
 وجود دارد.

 
ْلتم»باتوجه به ضمیر ابتدای جمله،  صحیح است. 3گزینه  -8 )ماضی للمخاطبیَن( صحیح است، البته می « َتَحمَّ

لوا»توان مضارع  َحمَّ شما را « صابر»را نیز به کار برد. صیغه ی فعل، مرتبط با ضمیر اول جمله است، کلمه ی « ت 
فریب ندهد، گاهی یک اسم مشتق مثل اسم فاعل همراه ضمایر مختلف به کار می رود: نحن صابرون/ هم 

 صابرون/ أنتم صابرون.
َلْت: ماضی»صیغه ی «: 1»گزینه  ل  »یا « َتَحمَّ  مناسب است. « : مضارعَتَتَحمَّ
ْلنا: ماضی»صیغه ی «: 2»گزینه  : مضارع»یا « َتَحمَّ ل   مناسب است.« َنَتَحمَّ
ْلَن: ماضی»صیغه ی «: 4»گزینه   مناسب است.« َیَتَحّمْلَن: مضارع»یا « َتَحمَّ
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م»با توجه به قوم و ضمیر صحیح است.  4گزینه  -9 زینه های فعل باید جمع مذکر غایب باشد )نادرستی گ« ه 
از حروف ناصبه است بنابراین نون اعراب از آخر فعل حذف می شود)نادرستی گزینه ی « حّتی»، هم چنین «2و1»
«3 )» 
 
باید مفرد مؤنث « کان و یکون»جمع غیر عاقل است و فعل های « اسرار»،«1»در گزینه صحیح است.  3گزینه  -10

 باید مفرد مذکر غایب باشد.)یبعد(.« تبعد» «4»و در گزینه « یتکاسل« »2»باشند و در گزینه ی
 
منظور از عبارت صورت سوال این است که در کدام گزینه، فعل باب استفعال وجود دارد.  صحیح است. 1گزینه  -11
آمده و مضارع باب استفعال است. از میان ابواب ثالثی مزید، فقط باب « َیْسَتْفِعل»که در اصل به صورت« َیْسَتِمرَّ »

 حرف زائد دارد. 3ال است که استفع
َدّمرون«: »2»گزینه   مضارع باب تفعیل است و یک حرف زائد دارد.« ی 
ْسِقط  «: »3»گزینه  به آن چسبیده است، مضارع باب ِافعال می باشد و یک حرف زائد « ســ»که حرف استقبال « ی 
 دارد.
ر»فعل ماضی ثالثی مجرد/ «: َنِدمَ «: »4»گزینه  «: إْعَتَذرَ »تفعیل است و یک حرف زائد دارد./ مضارع باب«: فکَّ

 ماضی باب افتعال است و دو حرف زائد دارد. 
 
 و از باب افتعال است. « َسِمْع »از ریشه ی «: َتْسَتِمع»فعل صحیح است.  2گزینه  -12

 مضارع باب استفعال است.« یستقیم  «: »1»گزینه 
 ماضی باب استفعال است.« استفادَ «: »3»گزینه 
 مضارع باب استفعال هستند. « یستجیب  »و « نستغفر«: »4»نه گزی
 
« َنَتجَ »، فعل ماضی ثالثی مزید، صیغه ی جمع مذکر غائب از ریشه ی «أْنَتجوا»کلمه ی صحیح است.  1گزینه  -13

ْنِتج    ←و از باب ِافعال است: أْنَتجَ  إْنتاج که در اولین صیغه ی فعل ماضی آن ، فقط یک حرف زائد وجود دارد،  ←ی 
« افتعال»، از باب «أْنَتجَ »، نادرست است. فعل ماضی «مزیّد بزیادة حرَفینِ »و « ِافتعال»، از باب«1»لذا در گزینه ی 

، جزء ریشه ی «ت»ًا حرف نیست، زیرا که اواًل همزه ی آن فتحه دارد، ثانیًا ابن ماضی، چهار حرفی است و ثالث
 کلمه است و حرف زائد آن نیست)ریشه: َنَتَج( 

 
ول  صحیح است.  2گزینه  -14 وا « رأی»اجوف هستند. فعل رأیت  « َطَوَع »و أطیعوا « َقَومَ »و أقیموا « َقَولَ »َتق  و آت 
 معتل و ناقص هم چنین مهموز هستند. « أتی»
 
وم است و فاعلش ضمیر بارز واو است.)فعل های الزم مجهول نمی فعل معل« فازوا» صحیح است. 2گزینه  -15

 شوند.(
 
ْسَمْع » . فعل صحیح است 3گزینه  -16 ، فعل مضارع مجهول «شنیده نشد، شنیده نشده است»به معنی « لم ی 

 ، نایب فاعل آن می باشد.«َصوت  »است که کلمه ی « َلم»مجزوم به حرف 
 
َزیَّ »فعل صحیح است. 4گزینه  -17  نایب فاعل آن است.« السماء»فعل مجهول است و کلمه ی « ن  ت 

م  »فعل «: 1»گزینه علَّ  مضارع معلوم از باب تفعیل و ضمیر مستتر هی فاعل آن است.« ت 
رید  »فعل های «: 2»گزینه َن  -ن  َزی  به ترتیب مضارع مرفوع از باب افعال و مضارع منصوب از باب تفعیل و هر « أن ن 

 دو معلوم هستند.
نفَق »فعل«: 3»گزینه  مضارع منصوب و معلوم از باب افعال است.« أن ی 

 ضّمه ی باب هستند نه ضّمه ی مجهول.« 3و2،1»نکته: حرکت ضّمه در اول فعل های گزینه های 
ِعیَ »  صحیح است. 4گزینه  -18  نائب فاعل و مرفوع است.« اآلباء  »فعل مجهول و« د 

قیم«: »1»در گزینه قام»باب افعال است و مجهول آن فعل معلوم از « ی   می باشد.« ی 
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 باید حذف گردد.« المسلم»فاعل «: 2»در گزینه
عوا نادرست است و با توجه به این « االرض«: »3»در گزینه مؤنث معنوی است و بیَعْت صحیح است ضمن اینکه د 

ِعَی صحیح است.  که نائب فاعلش اسم ظاهر است د 
 
سا إاّل لعالِج الَمرضی!»یح مجهول عبارت: صورت صح صحیح است. 4گزینه  -19 َؤسَّ  «هذاِن المرکزاِن لم ی 

ْسَمع  «: »1»در گزینه  نایب فاعل آن است.« َخَبر  »فعل مجهول و « ی 
سَتعَمل  «: »2»در گزینه  نایب فاعل است.« األمثال»فعل مجهول و « ت 
ِخَب «: »3»در گزینه ْنت   نایب فاعل آن است.« هذا»فعل مجهول و « ا 

 
ِلَقت فعل مجهول و نائب فاعلش ضمیر مستتر هی است. صحیح است. 2گزینه  -20  خ 

ا فعل مجهول و نائب فاعلش ضمیر بارز واو است.«: 1»در گزینه ْرِسلو   ا 
ْکَرم  فعل مجهول و نائب فاعلش اسم ظاهر المرء  است.«: 3»در گزینه  ی 
ِرَی فعل مجهول و نائب فاعلش اسم ظاهر«: 4»در گزینه  القرآن است. ق 

 



 132صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 



 ....................."اطالعات عمومی و هوش".... .............. فاضل موسسه آموزش عالی

 

 2صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

 اطالعات عمومی:
 باشد؟ ایران از کدام نوع میحکومت کشور  -۱
 دینی جمهوری،( ۲     سکوالر مردم ساالر،( ۱
 سکوالر جمهوری،( 4     دینی آریستوکراسی،( ۳
 
 .می باشد.............. تفسیر قانون اساسی وظیفه ی ............ و تفسیر قانون عادی وظیفه ی  -۲
 شورای نگهبانفقهای  مجلس،( ۲    شورای نگهبان شورای نگهبان،( ۱
 مجلس شورای نگهبان،( 4  فقهای شورای نگهبان فقها و حقوقدانان شورای نگهبان،( ۳
 
 باشد؟ از ویژگی های ولی فقیه نمی -۳
      آگاه به زمان( ۱

 دارای بینش سیاسی و اجتماعی( ۲
      عالم و عادل( ۳

 .کندبه گونه ای که بتواند در تمام ابواب فقهی فتوا صادر  مجتهد،( 4
 
 .شد اعالم کشور رسمی مذهب شیعه........ در زمان حکومت  -۴
 پهلوی( 4   قاجار( ۳   صفویه( ۲   زندیه( ۱
 
 .گشت منعقد..........  و............ مابین دو دولت  ۱۹۱۹قرارداد  -۵
 ایران و شوروی( 4  بریتانیا و عثمانی( ۳  ایران و بریتانیا( ۲  عثمانیایران و( ۱
 
 باشد؟ اداره ی امور کشور به چه صورت می -۶
 به اتکاء آراء عمومی( ۲     با تصمیم گیری سه قوه( ۱
 به اتکاء آراء عمومی یا از طریق همه پرسی ( 4     از طریق همه پرسی( ۳
 
 است........... امر به معروف و نهی از منکر  در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، -۷
 وظیفه ایست همگانی( ۲   .قانونی نهاد های حاکمیتی استوظیفه ی ( ۱
 .وظیفه ی مردم نسبت به دولت است( 4    .وظیفه ی دولت نسبت به مردم است( ۳
 
 باشند؟ آزادی های مشروع در چه صورتی قابل سلب می -۸
 در صورت وجود ضرورت به تشخیص مجلس.( ۲   در صورت وجود شرایط اضطراری امنیتی.( ۱
درصورت ضرورت با تصویب هیئت دولت و ( 4   تحت هیچ  شرایطی قابل سلب نیستند.( ۳

 اطالع مجلس
 
 محل استقرار دیوان بین المللی دادگستری کدام است؟ -۹
 الهه( 4   مسکو( ۳   لندن( ۲  واشنگتن( ۱
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 .بود...........  پیمان رقیب اصلی پیمان ناتو، در زمان جنگ سرد، -۱۰

    آتالنتیک شمالی( ۲       ورشو( ۱

 سنتو( 4      کلوگ-بریان( ۳
 
 برابری، بر مبتنی اقتصادی و اجتماعی نظم ایجاد هدف با فارسی، زبان در خواهی جامعه معنای به............  -۱۱

بوجود  شرها و طبقات جامعه سهمی برابر و مساوی در سود همگانی داشته باشند،ق تمامی که آن معنای به

 آمده است.
    جمهوری( ۲      رئالیسم( ۱

 کمونیسم( 4      سوسیالیسم( ۳
 

و مذهب رسمی کشور جعفری اثنی عشری است که  دین رسمی ایران اسالم و این اصل قابل تغییر ........ -۱۲

 همچنین اداره ی امور کشور به اتکاء آراء عمومی قابل تغییر.......... این اصل قابل تغییر .......
   است. نیست، است،( ۲     نیست. نیست، نیست،( ۱
 نیست. است، است،( 4     .نیست،است،است( ۳
 

 ...... ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی -۱۳
 در انجام مراسم دینی خود به طور مطلق آزاد هستند و هم چنین در احوال شخصیه( ۱
 صیه آنها طبق آیین خودشان است.در حدود قوانین در انجام مراسم دینی آزاد هستند و احوال شخ( ۲
 زادی عمل دارند.آدر حدود موازین شرعی در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه خود ( ۳
 .تعلیمات دینی آنها طبق آیین خودشان است اما احوال شخصیه آنها کامال طبق قوانین رایج کشوری است( 4
 

 باشد؟ کدام گزینه صحیح می در خصوص زبان رسمی کشور، -۱۴
 اسناد و مکاتبات باید به زبان فارسی باشد.( ۱
 شود. از پایان دوران ابتدایی تا دوران متوسطه آموزش داده می زبان عربی،( ۲
 آزاد است. استفاده از زبان های قومی در رسانه های گروهی مطلقاً( ۳
 ند.توانند به این زبان باش تدریس ادبیات محلی در مدارس آزاد و کتب درسی نیز می( 4
 

 باشد؟ کدام گزینه صحیح نمی -۱۵
 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.( ۱
 ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.توان به صرف داشتن عقیدهکس را نمیتفتیش عقاید ممنوع است و هیچ( ۲
 مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد.نشریات و مطبوعات در بیان ( ۳
به موجب قانون  مطلقاً ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،بازرسی و نرساندن نامه( 4

 باشد. اساسی ممنوع می
 

 .شد شروع.........  جنگ های صلیبی بر سر -۱۶
  تصرف اماکن مقدس فلسطین( ۲      مبارزه با عثمانی( ۱

 گسترش سرزمین های جدید( 4     تصرف بازار های جهانی( ۳
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 (.........talweg.خط تالوگ )۱۷
 و مرز محسوب می نیم تقسیمو قابل کشتی رانی را از وسط عمیق ترین قسمت رود به دو خطی است که رودخانه ی( ۱

 شود.
و مرز محسوب  نیم تقسیمو تی رانی را از وسط عمیق ترین قسمت دریاچه را به دوخطی است که دریاچه ی قابل کش( ۲

 شود. می
 کند. می خطی فرضی که رودخانه را به دو بخش مساوری تقسیم( ۳
 کند. خطی فرضی که دریاچه را به دو قسمت مساوی تقسیم می( 4
 

 معلم ثانی لقب کدام است؟ -۱۸
 جمشید کاشانی( 4   فارابی( ۳  ابولخیرابوسعید ( ۲  بوعلی سینا( ۱
 

 .......... از جمله شرایط برای تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها -۱۹
 ممنوعیت داشتن سالح گرم( ۱
 ممنوعیت داشتن سالح و داشتن مجوز از وزارت کشور( ۲
 ممنوعیت داشتن سالح و رعایت موازین اسالم( ۳
 اشتن سالح،رعایت موازین اسالمداشتن مجوز صادره از مرجع صالح،ند( 4

 بازی با ریاضی
 

بين اعداد در شكل زير، ارتباط خاص و يكساني برقرار است. به جاي عالمت ؟ كدام عدد  -145
 بايد قرار بگيرد؟

 

 
 
1 )35   2 )30   3 )11   4 )8 
 

 کدام عدد را باید به جای ؟ قرار داد؟ -146
 ؟ و15 و16 و11 و12 و7

1) 14   2) 19   3) 20   4) 28 
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 کنید: انتخاب را  مناسب گزینه ؟ عالمت جای به زیر اعداد رشته ادامه در -147
 6 و 5 و 10 و 8 و 24 و 21 ؟و

1) 18   2) 28   3) 84   4) 63 
 

درهر مثلث زیر، بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است به جای عالمت سؤال کدام عدد باید  -148
 قرار بگیرد؟

 
1 )38   2) 46   3 )54   4 )50 
 

 در جدول زیر به جای عالمت سؤال کدام گزینه را می توان قرار داد؟  -149
 
 
 
 
 
1 )3   2 )2   3 )4   4 )1 
 

 نوشت؟ توان می را گزینه کدام ؟ عالمت جای به -150
 4 , 8 , 15 , 28,   ؟

1) 56   2) 55   3) 54   4) 53 
  

 نوشت؟ توان مي را عددي چه سوال عالمت جاي به  -151
 2 و 34 و 5 و 67 و 8 و 910 و ؟

1) 911   2) 11   3) 1812   4) 942 
  

2 31 1 
3 52 2 
 3 63 ؟
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 جاي به است. برقرار اعداد بين مشتركي و خاص ارتباط زير، هاي شكل از كدام هر در -156
 بگيرد؟ قرار بايد عدد كدام عالمت؟

 

3

9 15

5

7

28 8

2

5

25 30

6

10

? 16

4
 

 
1) 20   2) 30   3) 40   4) 10 
 

 كدام ؟ عالمت جاي به است. برقرار خاصي ارتباط اعداد بين زير، هاي شكل از كدام هر در -157
 بگيرد؟ قرار بايد عدد

 
 

1) 8   2) 12   3) 16   4) 20 
 

 با توجه به شكل هاي زير مقدار ؟ را بيابيد؟ -158

?

12 4

46

7 85

20

6

 
 
1 )16   2 )18   3 )38   4 )58 
 

 در رشته اعداد زير ارتباط خاصي برقرار است. به جاي عالمت سوال كدام عددبايد قرار گيرد؟ -159
 و ؟ 77و  70و  62و  49و  38و  28

1 )85   2 )87   3 )89   4 )91 
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رد بين اعداد زير، ارتباط خاصي برقرار است. به جاي عالمت سوال، كدام عدد بايد قرار بگي -160
 تا اين ارتباط همچنان حفظ شود؟

 213و  273و  333و  423و  543و  693؟و 
1 )943   2 )753   3 )783   4 )873 
 

در جدول زير، بين اعداد ارتباط خاصي برقرار است. به جاي عالمت ؟ كدام  عدد بايد قرار  -161
 بگيرد؟

3 7 4
5 7 23 11
8 13 41 20
3 3 ? 5 

 
1 )20   2 )19   3 )16    4 )11 
 

 در شكل زير، به جاي عالمت سوال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟ -162

 
1 )4   2 )9   3 )12   4 )3 
 

 در شكل زير به جاي عالمت سوال چه عددي مي توان قرار داد؟ -163

 
1 )18   2 )23   3 )25   4 )21 
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طبق اصل یک قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت صحیح است.  ۲گزینه  -1
اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه

پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک العظمی امام خمینی، در همهاهللرهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت
االول سال یک هزار و سیصد  صد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیهزار و سی

 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. ۹۸٫۲و نود و نه هجری قمری با اکثریت 
 
قانون اساسی در صالحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون عادی در صالحیت صحیح است.  ۴گزینه   -2

 مجلس شورای اسالمی است.
 
اساسی: در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل اهلل قانون ۱۰۹و  ۵طبق اصول . صحیح است ۴گزینه   -3

تعالی فرجه(، در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به 
 گردد.دار آن میم عهدهزمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفت

 شرایط و صفات رهبر:
 صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.( ۱
 عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم.( ۲
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت ( ۳

 تر باشد مقدم است.بینش فقهی و سیاسی قوی تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای
 
های شانزدهم تا هجدهم تغییر مذهب ایرانیان از تسنن به تشیع در طی سدهصحیح است.  ۲گزینه  -4

طور گسترده وقوع پیوست و ایران را به مرکز تشیع در میالدی در زمان حکم رانی سلسله صفویه به
های زیدی و این شد که شاخه اثنی عشری تشیع بر شاخهجهان تبدیل کرد. همچنین این اتفاق باعث 

 .ها بودند، چیره گردداسماعیلی که پیش از این درصد زیادی از شیعیان ایران از آن شاخه
 
میالدی( میان  ۱۹۱۹خورشیدی ) ۱۲۹۸قراردادی است که در سال  ۱۹۱۹قرارداد صحیح است.  ۲گزینه  -5

الدوله و پرداخت هفت ماه مذاکره پنهانی دولت بریتانیا با وثوق های وقت بریتانیا و ایران پس ازدولت
چهارصد هزار تومان رشوه بسته شد؛ بر اساس این قرارداد تقریبًا تمامی امور کشوری و لشکری ایران، 

های داخلی و گرفت. به دلیل مخالفتزیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می
های خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز مخالفتهای ایرانیان و اعتراض

 به اجرا در نیامد.
 
اساسی، در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء قانون ۶طبق اصل  صحیح است. ۴گزینه  -6

ی اسالمی، اعضای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورا
 گردد.پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میها، یا از راه همهشوراها و نظایر این

 
قانون اساسی: در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به  ۸طبق اصل صحیح است .  ۲گزینه  -7

دم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت ای است همگانی و متقابل بر عهده مرمعروف و نهی از منکر وظیفه
و المُومنون و »کند.به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می

 «.المُومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
 



 ....................."اطالعات عمومی و هوش".... .............. فاضل موسسه آموزش عالی

 10صفحه :         www.fazel.ac.ir       /07132343234-6/       1شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت، کوچه 

قانون اساسی، در جمهوری اسالمی ایران، آزادی و استقالل و  ۹طبق اصل صحیح است.  ۳گزینه  -8
وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. 

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل ی ایران کمترین خدشهنظامی و تمامیت ارض

 های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.و تمامیت ارضی کشور آزادی
 
( رکن قضائی International Court of justiceالمللی دادگستری )دیوان بینصحیح است.  ۴گزینه  -9

است. ل متحد است که محل آن در کاخ صلح شهر الهه در کشور هلند واقع شدهاصلی سازمان مل
شود که به آن صالحیت ترافعی رسیدگی به اختالفات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده می

های المللی، آژانسهای بینگویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سواالت حقوقی سازمانمی
زمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است که از آن تخصصی سا

 شود.عنوان صالحیت مشورتی یاد میبه
 
پیمان ورشو، یا پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل یک پیمان نظامی بین صحیح است.  ۱گزینه  -10

به امضای هشت کشور اروپایی  ۱۹۵۵مه سال  ۱۴کشورهای اروپایی بلوک شرق بود. این پیمان در 
شوروی، آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، لهستان و مجارستان رسید و در جنگ سرد 

 گردید.رقیب اصلی ناتو محسوب می
 
خواهی یا ( که در فارسی جامعهSocialismeسوسیالیسم )به فرانسوی: صحیح است.  ۳گزینه  -11

ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد نظم ، اندیشهگرایی هم گویندجامعه
اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر برابری، به معنای آن که تمامی قشرها و طبقات جامعه سهمی برابر و 

 مساوی در سود همگانی داشته باشند، است.
 
ان، اسالم و مذهب جعفری قانون اساسی: دین رسمی ایر ۱۲طبق اصل صحیح است.  ۱گزینه   -12

محتوای اصول مربوط به  :۱۷۷و انتهای اصل  عشری است و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر است.اثنی
های ایمانی و اهداف اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایه

ت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بودن حکومت و والی
 اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

 
طبق اصل سیزده قانون اساسی: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها صحیح است.  ۲گزینه  -13

ی خود آزادند و در احوال شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینهای دینی شناخته میاقلیت
 کنند.شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می

زبان عربی پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه  ۱۶طبق اصل صحیح است.  ۱گزینه  -14
بیان می  ۱۵اصل  ۴و ۳در خصوص گزینه ی ( ۲ها تدریس شود. )رد گزینه ی کالسها و در همه رشته

بان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب کند: ز
های درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه

 گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
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 قانون اساسی : ۲۵تا ۲۲طبق اصول صحیح است. ۴گزینه  -15
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون : ۲۲

 تجویز کند.
ای مورد تعرض و مواخذه توان به صرف داشتن عقیدهکس را نمیتفتیش عقاید ممنوع است و هیچ: ۲۳

 قرار دارد.
الب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. نشریات و مطبوعات در بیان مط: ۲۴

 کند.تفصیل آن را قانون معین می
ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، بازرسی و نرساندن نامه: ۲۵

 به حکم قانون.سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر 
 

شود که به دعوت های مذهبی گفته میای از جنگهای صلیبی به سلسلهجنگصحیح است.  ۲گزینه  -16
های مقدس از دست مسلمانان گیری سرزمینپاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپس
م.  ۱۲۹۱تا  ۱۰۹۵های هایی مجزا بین سالبرافروخته شد. صلیبیان از همه جای اروپای غربی در جنگ

 .ق شرکت داشتند.ه ۶۹۰تا  ۴۸۸/
 

باشد که در لغت به مفهوم "دره" االصل میخط تالوگ، یک واژۀ قدیمی آلمانیصحیح است.  ۱گزینه  -17
رود. تقسیم بر ترین بخش رود به کار میاست. در اصطالح "خط تالوگ" یا "خط القعر" به مفهوم عمیق

ند مرسوم است، در این حالت خط باشهایی که قابل کشتیرانی میمبنای "خط تالوگ" در رودخانه
ترین بخش( به دو قسمت مساوی تقسیم گذرد و آنرا )عمیقتقسیم از وسط عمیق ترین قسمت رود می

 شود.کرده و به عنوان خط مرزی در نظر گرفته می
 

شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعهصحیح است.  ۳گزینه  -18
نویسی بود. شناسی و همچنین دانشنامهت. بیشترین آثار او در زمینه فلسفه، منطق، جامعهتخصص داش

« استاد الفالسفه»وی نخستین فیلسوفی است که در دورۀ اسالم ظهور کرده و روی همین اصل او را 
ا نامند. فارابی به مکتب نوافالطونی تعلق داشت که سعی داشتند تفکرات افالطون و ارسطو را بمی

شود. الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلسفه اسالمی نیز از جمله اندیشمندان مشایی محسوب می
 .اندهای ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و به سبب همین او را معلم ثانی خواندهفارابی شرح

 
به شرط ها، بدون حمل سالح، ،تشکیل اجتماعات و راهپیمایی۲۷طبق اصل صحیح است.  ۳گزینه  -19

 آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.
 

قانون اساسی : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است  ۲۸طبق اصل صحیح است.  ۴گزینه   -20
و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز 

جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل 
 ایجاد نماید.
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 اضیبازی با ری
در سطر  3در سطر اول و باال، جمع دو عدد پشت سر هم برابر است با ضريب  صحیح است. 2گزينه  -145
 دوم

6 + 6 = 12      ∶         3 × 4 = 12                          
6 + 6 = 12      ∶         3 × 5 = 15                          
6 + 9 = 12      ∶         3 × 5 = 15                         
9 + ؟ = 3 × 13        ∶ ؟        = 39 − 9 = 30                          

 
 است. صحیح 2 گزینه -146

 شوند. می 1 منهای و 5 بعالوه میان در یکی اعداد
7 + 5 = 12 
12 − 1 = 11 
11 + 5 = 16 
16 − 1 = 15 
15 + 5 = 20 

 
 است. صحیح 3 گزینه -147

6 − 1 = 5 
5 × 2 = 10 
10 − 2 = 8 
8 × 3 = 24 
24 − 3 = 21 
21 × 4 = 84 

 
 صحیح است. 4گزینه  -148

(2 × 12) + 4 = 28 
(2 × 4) + 12 = 20 
؟ = (4 × 12) + 2 = 50 

 
در سطرها ستون اول با ستون سوم جمع شده و عدد دهگان ستون دوم را  صحیح است. 1گزینه -149

 ايجاد مي كند و عدد يكان از قرار دادن عدد ستون اول ايجاد مي شود.
 

 است. صحیح 4 گزینه -150
(4 × 2) − 0 = 8 
(8 × 2) − 1 = 8 
(15 × 2) − 2 = 28 
(28 × 2) − 3 = 53 

 
 است. صحیح  2 گزينه -151

2 + 3 =  5     .    5 + 3 = 8    .  8 + 3 = 11 
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 چپ سمت عدد دو اختالف برابر دو است. صحیح 3 گزينه -152
876 − 753 = 123       .                 123 × 2 = 246 
543 − ؟ = ؟                    .           123 = 543 − 123 = 420 

 
 است. صحیح 2 گزينه -153

2727 ÷ 36 = 202 
 است. صحیح 3 گزينه -154

13 × 2 = 26 
11 × 3 = 33 
8 × 4 = 32 
4 × 5 = 20 

 
 جمع مي كنيم. به همين ترتيب 6ضرب و با  1عدد اول را در صحیح است.  4گزينه  -155

1 × 1 + 6 = 7 
7 × 2 + 5 = 19 
19 × 3 + 4 = 61 
61 × 4 + 3 = 247 

 
 

 است. صحیح 3 گزينه -156
(9 × 5) ÷ 3 = 15 
(28 × 2) ÷ 7 = 8 
(25 × 6) ÷ 5 = 30 
؟) × 4) ÷ 10 = 16    → ؟ = 160 ÷ 4 = 40 

 
 هر حاصل شده، كم هم از راست و چپ عدد دو و هم از پایین و باال عدد دو است. صحیح 1 گزينه -157
 شود. مي ايجاد وسط عدد و كرده ضرب هم در را عدد دو

(5 − 3) × (7 − 4) = 6 
(9 − 1) × (6 − 3) = 32 
(12 − 5) × (8 − 6) = 14 
(15 − 7) × (9 − 8) = 8 

 
 صحیح است.  3گزينه  -158

 مي كنيم. 10دو عدد پایین در هم ضرب شده و حاصل را منهاي 
(5 × 6) − 10 = 20 
(12 × 4) − 10 = 38 
(8 × 7) − 10 = 46 

 
دو عدد يگان و دهگان اولي جمع و به آن عدد اضافه شده و عدد دوم ايجاد صحیح است.   4گزينه  -159

 91اضافه شود، حاصل  77با هم جمع و به  7شده و اين روند تا آخر ادامه دارد، حال اگر مجموع دو عدد 
 مي شود.

(2 + 8) + 28 = 38 
(3 + 8) + 38 = 49 
(4 + 9) + 49 = 62 
(6 + 2) + 62 = 70 
(7 + 0) + 70 = 77 
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(7 + 7) + 77 = 91 
 

 شده و با خود عدد جمع مي شود.30رقم صدگان هر عدد ضربدر صحیح است.   4گزينه  -160
(2 × 30) + 213 = 273 
(2 × 30) + 273 = 333 
(3 × 30) + 333 = 423 
(4 × 30) + 423 = 543 
(5 × 30) + 543 = 693 
؟ = (6 × 30) + 693 = 873 

 
براي پيدا كردن اعداد ستون سوم شكل، ساير اعداد موجود در هر سطر را با  صحیح است.  4گزينه  -161

 هم جمع كرده و در ستون سوم همان سطر درج مي كنيم.
3 + 4 = 7 
5 + 7 + 11 = 23 
8 + 13 + 20 = 41 
؟ = 3 + 3 + 5 = 11 

 
ابتدا اعداد واقع در سه راس باالي شكل ستاره با هم جمع شده  و از مجموع  صحیح است.  4گزينه  -162

 دو راس پاییني كم مي شود. 
(8 + 7 + 6) − (1 + 3) = 17 
(9 + 5 + 9) − (10 + 1) = 12 
(9 + 14 + 2) − (1 + 3) = 21 
(8 + 6 + 9) − (2 + (؟ = 18    →   23 − 2 + ؟ = 18  → ؟ = 21 − 18 = 3 

 
 اول است. 2با توجه به شكل، تمامي اعداد اول مي باشند. فقط گزينه  صحیح است.  2گزينه  -163

 
 


