پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

حقوق مدنی
 -1شخصیخی م غ رمنموقو ی ک ت ویخو می نده متعلق بت همسخن کستخ ب بت رو ف ولو ی ونسهتت کت ب بعد مک معلو
میشود ت کین م غ متعلق بت محجو ی بوده کت

ت قمموم

الف) غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم ،نافذ نمیشود.
ج) صحیح است.
 -2شخصیخی نس
کین سرم

بت ثلا کموک

ب سرم ن مة هودنوش

کس ک بت عهده دک د .کین مع ملت چت حکمی دک د؟
ب) غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم ،نافذ میگردد.
د) باطل است.
ووظمم نده س بت قید هود شیب مقدک ی تم مینف می ود.

چت سضعمتی دک د؟

الف) غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد ،موصی باید آن را تنفیذ کند.
ب) غیرنافذ است و در صورت فوت موصی ،اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است.
ج) باطل است.
د) صحیح است.
 -3بعد کز سقوع بمعب هنیدک م مع ک بت شصص ث ثی میونسشد .د رو ف کق ة بمع کسّغب کق ت س بمع دسّ چت حکمی دک ند؟
الف) اقاله باطل میشود و بیع دوّم صحیح است.
ج) اقاله صحیح است و بیع دوّم باطل می شود.

ب) اقاله و بیع دوّم ،هر دو صحیح است.
د) اقاله صحیح است و بیع دوّم منفسخ میشود.

 -4دک مو د د هیوص قنک دکد مک س نج ف د ی یی ت د حمن هطن س د شنکیط کضطنک ی موعقد شده ب شدب رحمح کت ؟
ب) تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است.
د) غیرنافذ است.

الف) ممکن است توسط دادگاه ابطال شود.
ج) باطل است.
 -5بت موجب موطوق أی سحدف سیة شخخم ه  333همئ

عمومی دیوکن ع ی شخخو د ب ب ضخخم ن د

ب دک مو د

د هیوص وعهد ونسشودة ولو یب رحمح کت ؟
الف) باید عالوه بر ثمن ،قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند.
ب) باید از باب تعهد استرداد ثمن ،کاهش ارزش ثمن را جبران کند.
ج) باید برمبنای تعهد پرداخت غرامت ،کاهش ارزش ثمن را جبران کند.
د) باید با رعایت مادة  255قانون آیین دادرسی مدنی ،خسارت تأخیر را پرداخت کند.
 -6کگن ض من ب ض ی

ملمون ت پندکه

دین ک بت شصص ث ا حوک ت دکده ب شدب دک مو د رحمح کت ؟

الف) ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث ،حواله را قبول و دین را پرداخت کرده باشد.
ب) ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که مضمون عنه به حواله رضایت داده باشد.
ج) ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث ،حواله را قبول کرده باشد.
د) ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.
 -3د هیوص کهلم

ومتع کشص ص حقمقیب دک مو د رحمح کت ؟

الف) هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسانها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.
ب) هر انسانی اهلیت تمتع دارد ،از این رو هیچ انسانی نمیتواند از هیچ حق مدنی محروم شود.
ج) هر انسانی اهلیت تمتع دارد ،اما بعضی از انسانها ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشند.
د) هر انسانی اهلیت تمتع دارد ،اما بعضی از انسانها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند.
 -8د قنک دکد بمعی مقن شخده کت

ت د رو ف عد کنج وعهد کز توی ونسشودهب سی مکل

بت پندکه

م ل معموی

سجت ک تزک کت  .ب یع کز کجنکی وعهد هوددک ی نموده کت  .بنکت س قوکعد عمومیب دک مو د رحمح کت ؟
الف) خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.
ب) خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.
ج) فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام ،مخیر است.
پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

د) فروشنده میتواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت کند.
 -9دک مو دب د هیوص کت ب کنحالغ قنک دکدب رحمح کت ؟
ب) بطالن قرارداد ،جزو اسباب انحالل قرارداد است.
د) انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست.

الف) امکان اقالة قرارداد مطابق قاعده نیست.
ج) امکان فسخ قرارداد در عقود الزم ،خالف قاعده نیست.

 -11دک مو د د هیوص هس کف وو مهی د حقوق کینکنب رحمح کت ؟
الف) در موارد مشخصی دادگاه میتواند به پرداخت آن رأی دهد.
ب) در تمام موارد ،به صالحدید دادگاه میتواند مورد حکم قرار گیرد.
ج) تنها درخصوص خسارات بدنی به آن حکم داده میشود.
د) در هیچ موردی پذیرفته نشده است.
 -11د حوکدث کنودگیب چو نچت زی ن دیده زن ب شد س ووف شودب ب ونض معلو بودن بممتگن س عد س شکستگی کسب دک
مو د د هیوص مسئو م

بممتگن س رودسق وأممن هس ف بدنیب رحمح کت ؟

الف) حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمة شخص ثالث باشد ،پرداخت معادل دیه کامل مرد ،به عهده صندوق است.
ب) پرداخت معادل یک دیه کامل مرد برعهده بیمهگر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه ،دیه پرداخت میکند.
ج) پرداخت معادل دیه کامل مرد به عهده بیمهگر است و بیمهگر نسبت به نصف آن ،حق رجوع به صندوق دارد.
د) پرداخت نصف دیه کامل مرد به عهده بیمهگر و نصف دیگر آن ،به عهده صندوق است.
 -12بنکت س ق نون پم
قنک دکد پم

ونسش آپ وم نب کگن مس ح

آپ وم ن بنکت س رو ف مجلس وفکمکی بم

کز مس ح

مقن د

ونسش د آیدب دک مو د رحمح کت ؟

الف) پیشخریدار و پیشفروشنده هر دو حق فسخ دارند ،مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از  % 2باشد.
ب) فقط پیشخریدار حق فسخ دارد ،مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از  % 2باشد.
ج) پیشفروشنده و پیشخریدار در هر حال حق فسخ دارند.
د) فقط پیشفروشنده حق فسخ دارد.
 -13شخصیی ملکی ک بن کسدد هودب نسالم بعد نس سق

نده کت  .کس دک کی یک پسن بت ن علی س یک دهتن بت ن

کت  .د رو وی ت علی ووف شود س دک کی یک پسن بت ن

زهنک

ض س یک دهتن بت ن معیومت ب شدب دک مو د رحمح کت ؟

الف) سهم رضا از منافع وقف ،دو برابر سهم معصومه است.
ب) سهم رضا و معصومه از منافع وقف ،مساوی خواهد بود.
ج) رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت.
د) تا زمانی که زهرا در قید حیات است ،رضا و معصومه از منافع وقف منتفع نخواهند شد.
 -14شخصیخی ملک دیگنی ک بدسن تم

نم یودگیب بت م ل معمویب بنکی هود ونسهتت س ثمن آن ک د ی و

نموده کت .

م ک پس کز کطالعب وقط بمع ک ووفمذ می ودب دک مو د رحمح کت ؟
الف) ثمن متعلق به بایع فضولی است.
ب) بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.
ج) بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند.
د) بایع فضولی باید ث من را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن آن را به حاکم بسپارد.
 -15د هوکت

وقسمم م غ مشتن

کز توی یکی کز شن ء د دک یک کز موک د زینب کمک نپذین کت ؟

الف) بخشی از ملک موقوفه باشد.
ج) تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود.
 -16د رو ف کمتو ع کز سرل

ب) تقسم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.
د) شرکا به صورت الزام آوری ،ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

موظو ووتط هن یک کز طنومن د دس کن ن مزدیب دک مو د رحمح کت ؟

الف) مطالبه خسارت تحت شرایطی مقدور است.

ب) صرف امتناع از وصلت ،موجب ضمان است.

پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

د) امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.

ج) امکان الزام به انعقاد نکاح وجود دارد.

 -13د موک دی ت شخصیخخی بت عووکن تخ ب س دیگنی بت عووکن م شخخن د سقوع هسخ ف بدنی نق

دک ندب دک مو د

رحمح کت ؟
ب) مباشر مسئول است نه سبب ،مگر در موارد استثنایی.
د) صرف نظر از درجه تأثیر ،به نسبت مساوی مسئول هستند.

الف) مباشر مسئول است نه سبب.
ج) عاملی که خسارت مستند به او است ،مسئول است.

 -18کگن بعد کز وقسمم ون ت معلو شود ت متوو مدیون بوده کت ب دک مو د رحمح کت ؟
الف) تقسیم صحیح است و طلبکار میتواند به هر یک از وراث ،برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند.
ب) تقسیم صحیح است و طلبکار میتواند به نسبت مالکیت هر وارث بر اموال ترکه ،به او رجوع کند.
ج) تقسیم صحیح است و طلبکار میتواند به نسبت تصرف هر وارث بر اموال ترکه ،به او مراجعه کند.
د) تقسیم باطل است.
 -19دک مو د د هیوص کدک ه م غ مش عب رحمح کت ؟
الف) همواره تابع ارادة اکثریت است.
ب) همواره تابع ارادة اجماعی شرکا است.
ج) اصوالً تابع ارادة اکثریت شرکا است ولی در موارد استثنایی ،تابع ارادة اجماعی آنان است.
د) اصوالً تابع ارادة اجماعی شرکا است ولی در موارد استثنایی ،تابع ارادة اکثریت است.
 -21دک مو د د هیوص کوالف موفع

س عد ک وفعب رحمح کت ؟

الف) اتالف منفعت و عدمالنفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ یک ضمانآور نیستند.
ب) اتالف منفعت و عدمالنفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمانآورند.
ج) اتالف منفعت در هر حال ضمانآور است.
د) عدمالنفع در هر حال ضمانآور است.
آیمن دکد تی مدنی
 -21چو نچت وم می منکجعی ت د قوکنمن پم

بموی شده وشکم شده ب شودب تمدگی بت دعوکی حجنب د رالحم

دک

منجع کت ؟
الف) دادسرای عمومی و انقالب
 -22کتتندکد دکدهوکت

ب) شورای حل اختالف

د شعب بدسی دیوکن عدک

ج) دادگاه عمومی حقوقی

د) دادگاه خانواده

کدک ی. .............

الف) در صورتی پذیرفته میشود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد.
ب) در صورتی پذیرفته میشود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد.
ج) در هیچ صورتی پذیرفته نمیشود.
د) در هر حال پذیرفته میشود.
 -23هوکه ن د دعوکیی ت هوکتتة آن کتتندکد یک دتتگ ه جنثقم کت ب هوکتتت ک چگونت ب ید وقویم ود؟
الف) مبلغی که کارشناس ،قبل از شروع به رسیدگی معین مینماید.
ج) مبلغ مذکور در مستند دعوا
 -24دک مو دب د هیوص کقنک س م علمت مو

ب) هر مبلغی که بخواهد ،میتواند معین نماید.
د) مبلغ واقعی جرثقیل

هود د جنی ن دکد تیب رحمح کت ؟

الف) اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد ،پذیرفته میشود.
ب) نسبت به اموری که قاطع دعوی است ،پذیرفته میشود.
ج) نسبت به اموری که قاطع دعوی است ،پذیرفته نمیشود.
د) چنانچه وکیل وکالت در اقرار داشته باشد ،اقرار قاطع دعوی پذیرفته میشود.
 -25د رو وی ت طنف دعوک بنکی جنح گوکه کز دکدگ ه کتتمه غ نم یدب دکدگ ه چت کقدکمی کنج میدهد؟
پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

الف) حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ج) جلسه رسیدگی را تجدید میکند.
 -26چو نچت نس

ب) حداکثر به مدت ده روز مهلت میدهد.
د) مهلت متناسب خواهد داد.

بت تود مو د کتتو د هوکه نب ب ذ ن د م کدع ی جع شودب کقدک دکدگ ه دک کت ؟

الف) چنانچه سند عادی باشد ،خواهان باید در همان جلسه ،اصل سند را ابراز نماید.
ب) تنها چنانچه سنند رسنمی باشد ،دادگاه به خواهان اخطار میکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است ،ظرف  01روز اصل
سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
ج) تنها چنانچه سنند عادی باشند ،دادگاه به خواهان اخطار میکند که چنانچه به اسنتفاده از سند باقی است ،ظرف  01روز اصل
سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
د) دادگاه به خواهان اخطار میکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است ،ظرف  01روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
 -23آی د دعوکی مم نع

کز حقب س سد شصص ث ا مج ز کت ؟

الف) مجاز نیست.
ب) تنها در مرحله نخستین ،مجاز است.
ج) تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته ،چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر ،مجاز است.
د) تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر ،مجاز است.
 -28چو نچت هن یک کز طنومن دعوکب دکدهوکت

وجدیدنظن هود ک مستند نم یدب دکدگ ه وجدیدنظن چت قنک ی ر د مینم ید؟
ب) قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر
د) قرار رد دعوای تجدیدنظر

الف) قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر
ج) قرار سقوط دعوای تجدیدنظر

 -29دیوکن ع ی شو د ونج هوکهیب د دک رو ف م د ف بت نقض بال ک ج ع أی می ود؟
الف) رأی ،خالف شرع و موازین قانونی باشد.
ج) مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد.
 -31هن گ ه جهتی ت موجب دتتو موق

ب) اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد.
د) رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد.

شده کت ب منوفع شودب دک دکدگ ه آن دتتو ک غو می ود؟

الف) دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد ،دادگاه رسیدگی کننده
ب) دادگاه صادرکننده دستور موقت ،هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.
ج) در هر حال ،دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا
د) در هر حال ،دادگاه صادرکنندة دستور موقت
 -31کگن د جنی ن دکد تی هوکنده س شکستت شودب دکدگ ه چت کقدکمی کنج میدهد؟
الف) رسیدگی را متوقف و مراتب را به ادارة تصفیه امور ورشکستگی اعالم میکند.
ب) رسیدگی را به طور موقت ،متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم میکند.
ج) قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعالم میکند.
د) قرار ردّ دعوا صادر نموده و به ادارة امور ورشکستگی ابالغ میکند.
 -32د د هوکت

ت زشب د رو وی ت علی رم کبالغ رحمحب هوکنده کز حلو کتتوک ف نم یدب دکدگ ه چت کقدکمی کنج

میدهد؟
الف) مراتب را صورتمجلس کرده و به درخواست کنندة سازش ،برای اقدام قانونی اعالم مینماید.
ب) درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا ،در نوبت رسیدگی قرار میدهد.
ج) به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر مینماید.
د) جلسه رسیدگی را تجدید مینماید.
 -33چو نچت دعوکی کق مت شخده بمن هم ن کشخص ص د دکدگ ه همعنض دیگنی ق الم کق مت شخده س وح

تخخمدگی ب شدب

دکدگ ه چت أیی ر د مینم ید؟
پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

الف) قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از  0111111ریال باشد ،قرار قابل تجدیدنظر است.
ب) قرار ردّ دعوی صادر مینماید و اگر خواسته بیش از  0111111ریال باشد ،قرار قابل تجدیدنظر است.
ج) قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است.
د) قرار ردّ دعوی صادر و این قرار قطعی است.
 -34کثن وعلمقی دکدهوکتخ

سکهوکهی ت ه

کز مهل

وقدیم شدهب نس

بت أی رم بی ت کبالغ سکقعی شده ب شدب کز

چت و یصی کت ؟
الف) قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی
ج) ثبت دادخواست واخواهی ،فقط در دعاوی مالی
 -35د مق

ب) ثبت دادخواست واخواهی
د) صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی

تخمدگی بت دعوی وجدیدنظنب چو نچت هزیوت دکد تخی منحلة نصسختمن س همچومن هزیوت دکد تی منحلة

وجدیدنظنب م پندکه

نشده ب شدب کقدک دکدگ ه وجدیدنظن بت ونومب دک کت ؟

الف) صدور اخطار رفع نقص -صدور اخطار رفع نقص
ب) صدور اخطار رفع نقص -ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین
ج) ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین -صدور اخطار رفع نقص
د) ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین -ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین
 -36پس کز وسلمم نظنیت

شو س بت دکدگ هب وکلم

دکدگ ه چمس ؟

الف) در موارد فنی و تخصصی ،دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.
ب) چنانچه هیئت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد ،دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.
ج) چنانچه قرار کارشنناسنی رأسناً از سنوی دادگاه صنادر شنده باشد و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده
مطابقت داشته باشد ،دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.
د) چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ،دادگاه مکلف به پیروی از آن نمیباشد.
 -33کگن دکدهوکت

وجدیدنظن هوکهی بت عل

وغممن نش نی وجدیدنظن هوکنده کبالغ نشودب دک مو د رحمح کت ؟

الف) قرار ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر میشود.
ب) در صورت سابقة ابالغ ،نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.
ج) نیاز به اعالم نشانی جدید از طرف تجدیدنظر خواه میباشد.
د) در صورت ابالغ واقعی دادنامة بدوی به تجدیدنظر خوانده ،نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.
 -38د رو ف پذینش کع ده دکد تی بت د م ول د دس حکم س د رو ف ونج هوکهی بت د م مغ ینف دس حکمب وکلم
کحک ر د ه چمس ؟
الف) در هر دو شکایت ،حکم دوم نقض میشود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام
خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.
ب) در هر دو شنکایت ،حکم اول نقض میشود و حکم دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام
خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.
ج) در هر دو شننکایت ،حکم دوم نقض میشننود و حکم اول در اعاده دادرسننی در صننورت مخالفت با قانون نقض خواهد شنند و در
فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.
د) در هر دو شننکایت ،حکم اول نقض میشننود و حکم دوم در اعاده دادرسننی در صننورت مخالفت با قانون نقض خواهد شنند و در
فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.
 -39چو نچت طنومن کهتالفب تت نفن دکس وعممن نم یود س دکس کن ق و ی هود ک کعال نم یودب دک مو د رحمح کت ؟
الف) طرفین حق عزل آنها را ندارند ،مگر با تراضی.
ج) هر یک از طرفین میتواند داور مشترک را عزل نماید.

ب) طرفین حق عزل آنها را ندارند ،حتی با تراضی.
د) هر یک از طرفین میتواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.

پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

 -41دک مو دب ع

ف زین ک بت نحو رحمح م می ود؟

« چو نچت م غ موقو ی د ویخنف شخصیی رمن کز محکو علمت ب شدب ووه د رو وی بت عووکن م غ محکو علمت ب زدکش
نمیشود ت متینف نس

بت آن کدع ی م کم

نم ید س». .............

الف) دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.
ب) سند رسمی مالکیت خود را ارائه نماید.
ج) با شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید.
د) سند رسمی یا عادی مالکیت خود را ارائه نماید.
حقوق وج ف
 -41دک مو دب رحمح کت ؟
الف) اگر ضمانت تضامنی باشد ،مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین (بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین) است.
ب) اگر ضمانت تضامنی باشد ،مضمون له براساس توافق خود با ضامن ،حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد.
ج) مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود ،به ضامن مراجعه کند.
د) مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید.
 -42دک مو د د هیوص مع مالف مدینع م شن

ته می ب شن

ب کج زه همئ

مدینهب رحمح کت ؟

الف) بدون تصویب مجمع عادی باطل است.
ب) معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد.
ج) بدون تصویب مجمع عمومی ،در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.
د) بدون تصویب مجمع عمومی عادی ،فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
 -43چو نچت مدینکن شخن

تخه میب مع مالوی نظمن مع مالف شخن

ت متلخمن ق ب

ب عملم ف شن

ب شد کنج

دهودب دک مو د رحمح کت ؟
الف) معامالت مزبور باطل است.
ب) معامالت مزبور صحیح است ولی مدیران ،مسئول خسارات وارده به شرکت میباشند.
ج) معامالت مزبور غیرنافذ است و مدیران ،مسئول جبران خسارت وارده به شرکت میباشند.
د) معامالت مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال ،مسئول خسارات وارده به شرکت میباشند.
 -44د حقوق وعلی کینکنب ب ز ت ن شن

ته می ع کز مم ن دک یک کز موک د زینب کنتص ب میشوند؟

الف) بازرسانی که براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده  011الیحه قانونی اصالح قانون تجارت  ،0011پروانه دریافت داشتهاند.
ب) حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا باشند.
ج) مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
د) حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار
 -45هن گخ ه یمس همئخ

تخخه می موقت م نتوکند سد ی

مخدینه شخخن

هود ک کنج دهدب سد ی

کس ک چت وندی کنج

میدهد؟
الف) مدیر عامل شرکت
ج) نایب رئیس هیئت مدیره با موافقت هیئت مدیره
 -46وعممن حق حلو کعل ی رمنمود
الف) مجمع عمومی عادی
ج) مجمع عمومی فوق العاده

همئ

مدینه شن

ب) نایب رئیس هیئت مدیره
د) یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره
ته میب بت عهده دک منجع کت ؟
ب) فقط مجمع عمومی عادی سالیانه
د) فقط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

تخه میب  ..................تنم یت شن

 -43کگن بن کثن زی ن ه ی سک ده بت شخن

کز مم ن بنسدب همئ

مدینه مکل

بت دعوف

مجمع عمومی ...............کت .
الف) بیش از نصف -عادی
ج) بیش از نصف -فوق العاده
 -48د شخن

ب مسخئو م

ب) حداقل نصف -عادی
د) حداقل نصف -فوق العاده
محدسدب ویویب رو فه ی م یب ب ویممم مجمع شن س سب حدنی ب رو ف میگمندب

حدنی ب دک کت ؟
𝟑

الف) دارندگان 𝟒 سرمایه +اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه
𝟑

ب) دارندگان 𝟒 سرمایه +اکثریت عددی حاضر در جلسه
ج) دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع
د) دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع
 -49بست نک کن شن

ک دک ند؟

ول مویب د دک رو فب حق منکجعت بت شن

الف) پس از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود
ب) به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت
ج) پس از انحالل شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا
د) به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و ارسال اظهارنامه رسمی برای شرکت
 -51د شن

ول مویب کگن د نتمجت ضن ه ی سک دهب تنم یت شن

الف) باید به نوع دیگری از شرکتهای تجاری تبدیل شود.
ج) مکلف به تکمیل سرمایه است.
 -51چو نچت تخفتت بت موظو پندکه

د دکه

شودب شن

نی

..........

ب) میتواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.
د) منحل شده محسوب است

شو ر د س ب عد پندکه

موکجت شودب دک نده دنف چت مدف میووکند

علمت ر د ووده کق مت دعوی نم ید؟
الف) یک سال از تاریخ سررسید سفته
ج) یک سال از تاریخ واخواست سفته
« -52ک

»بب

ب) شش ماه از تاریخ سررسید سفته
د) شش ماه از تاریخ واخواست سفته

مع ملتکی چک ر د س د کهتم «ب» قنک میدهد س سی نمز آن ک دهننویسی نمودهب د کهتم « » قنک

میدهخدب تخخمس مع ملت کسغ وسخخی گندیده س چک ب عد پندکه

موکجت میگندد س دک نده علمت هن دس نفن کق مت دعوکی

می ودب دک یک کز کشص ص زین میووکند بت وسی مع ملت کتتو د ود؟
الف) هیچ کدام از دو شخص الف و ب
ج) فقط شخص الف
 -53شخصیخی کز ر د ووده چک ضم ن

ب) هر دو شخص الف و ب
د) فقط شخص ب
نموده کت  .چو نچت بعدکم معلو شود ر د ووده بت هوگ ردس ب و قد کهلم

بوده س ی کمل ی کیش ن جع شده کت ب ض من بت دک یک کز موک ذ زین میووکند کتتو د ود؟
الف) فقط به مجعول بودن امضای مضمونعنه
ج) هم به عدم اهلیت و هم جعل
 -54منس زم ن  5ت ت د تفتت د رو وی ت نس

ب) به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل
د) فقط به عدم اهلیت مضمونعنه
بت تود کعتنکض نشده ب شدب کز دک و یی شنسع میشود؟

الف) تاریخی که به زیان دارنده ،از سند استفاده بالجهت شده باشد.
ج) تاریخ سررسید

ب) تاریخ پایان مهلت اعتراض
د) تاریخ صدور

 -55دک نده چک بنکی کق مت دعوی علمت ر د وودهب دک یک کز موک د زین ک میووکند بت عووکن کق متگ ه هوکنده قنک دهد؟
الف) فقط اقامتگاه صادرکننده
ب) فقط محل بانک صادر کننده دسته چک
ج) فقط محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده ،ولو آنکه شعبه بانک صادر کننده دسته چک نباشد.
پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

د) هر یک از محلهای اقامتگاه صنادرکننده ،شنعبه بانک صنادرکننده دسنته چک و یا شنعبهای که گواهی عدم پرداخت را صادر
نموده ولو آنکه شعبه صادرکننده دسته چک نباشد.
 -56بت س شکستگی شن

ول موی موحلت  ..............أی دکد.
ب) بعد از تقسیم دارایی شرکت میتوان
د) نمیتوان

الف) قبل از تقسیم دارایی شرکت میتوان
ج) بعد از ختم تصفیه امور شرکت میتوان

بت و جن س شکستت دعوکیی دکشتت ب شدب ب ید بن  ...........کق مت ود.

 -53کز و یی حکم س شکستگیب هن وندی نس
الف) مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیر منقول
ج) مدیر تصفیه
 -58شصص «ک

» شنیک ض من شن

ب) مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول
د) مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته

س شکستت «ب» کت ب د کین رو ف شصص «ک

» ............

الف) که حکم ورشکستگیاش صادره شده ،د ر صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.
ب) در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.
ج) حق اعاده اعتبار ندارد ،حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشد
د) به هیچوجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد.
 -59د رخخو وی ت و جن ق

کز و یی ووق

هودب بنکی ونک کز کدکی دین ی بنکی کضخخنک بت طل ک ه مع ملتکی کنج دهدب

سضع چومن مع ملتکی چگونت کت ؟
الف) باطل است.
ب) غیرنافذ است.
ج) قابل ابطال است.
د) قابل فسخ است ،مشروط براینکه دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شود.
 -61دک مو د د هیوص س شکستگی شن

ول مویب مصتلط ی نس یب رحمح نمس ؟

الف) شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده ،از مسئولیت تضامتنی مبراست.
ب) دارایی شخص شرکایی که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده ،به غرما تقسیم خواهد شد.
ج) طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت با منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد کنند
د) شریک با شرکای ضامنی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده ،نمیتوانند تعهد حصهای نمایند ،مگر از اموال شخصی خودشان
کروغ کتتو ط کتالمی
 -61دک حکمب وقط ش م کشص ص ب
الف) زوجیت

س ع ق میشود؟

ب) بطالن

ج) جواز

 -62مط بق م ده  111ق. .ک تخ بق «مو تخب کت

د) ضمان

ت ح م شنعب مند

ک کز زم ن کجنکی حد آگ ه ت زد ».ع

ف «مو تب

کت »ب مع دغ ب دک حکم وکلمفی زین کت ؟
الف) استحباب
 -63دک ع

ب) حرمت

ج) اباحه

د) کراهت

فب متلمن حکم وکلمفی کت ؟

الف) طفل باید مطیع ابوین خود باشد.
ج) عاقد باید عاقل ،بالغ و قاصد باشد.
 -64دک مو دب دک کی مفهو مص

ب) نکاح نباید در ایام عده صورت گیرد.
د) در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد

کت ؟

الف) ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد ،حق رجوع به مضمونعنه را ندارد.
ب) هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
ج) هرگاه بالغ ،نابالغ را بکشد ،قصاص میشود.
پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

د) تصرف به عنوان مالکیت ،دلیل مالکیت است.
 -65د دک مو دب عدد ق ب مفهو گمنی کت ؟
الف) جمع بین دو خواهر ممنوع است.
ب) دوره نمایندگی مجلس چهارسال است.
ج) موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین کند.
د) در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند ،به موت یکی از آنها ،وکالت دیگری باطل میشود.
 -66کز ع ه ی زین دک یک بد ی کت ؟
الف) هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند ،به عمل میآید.
ب) برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت ،باید همه اعضای دائم آن شورا با آن قطعنامه موافق باشند
ج) هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد.
د) کلیه معامالت تجّار تجارتی است.
 -63م ده  391ق .ک .د.

ت مقن دکشختت «پس کز ک ج ع پنسنده نمیووکن آن ک کز شخع ت منجوع ک مت کهذ س بت شع ت دیگن

ک ج ع ندب مگن بت وجویز ق نون  »......بم نگن چت نوع مفهومی کت ؟
الف) وصف

ب) استثنا

د) لقب

ج) غایت

 -68م ده  1231ق نون مدنی مقن میدک د « مقن ت کگن بت لی مجهوغ ب شدب کقنک کثنی ندک د س کگن ویک جملت معلو ب شدب
مث کقنک بنکی یکی کز دس نفن معمنب رحمح کت » میدکق دک مو د کت ؟
ب) علم اجمالی

الف) علم تفصیلی

 -69ق عده یقمنب بت دک د م کعت

د) شک

ج) قطع

ندک د؟
ب) تعدد متعلق یقین و شک
د) عدم بقای یقین گذشته

الف) تقدم زمان مشکوک بر متیقن
ج) عدم وجود شک الحق

 -31م ده  282ق نون مج زکف کتالمی مقن میدک د «حد مح بت یکی کز چه مج زکف زین کت
ک  -کعدک ب ب -رلبب پ -قطع دت

کت

س پ ی چپب ف -نفی بلد»

کین م ده میدکق دک نوع سکجب کت ؟
الف) تعیینی

ب) کفایی

د) عینی

ج) تخییری

 -31کر وصممنب د دک مو د ج ی کت ؟
الف) افراد واجب مخیّر

ب) دو دلیل متعارض

 -32بت ستملت کتتیح ب دک یک کز آث زینب ث ب

ج) دو حکم متزاحم

د) دوران بین محذورین

میشود؟

الف) فقط آثار شرعی بیواسطه مستصحب
ب) آثار شرعی و غیر شرعی مستصحب
ج) فقط آثار شرعی و عقلی بیواسطه مستصحب
د) فقط آثار شرعی بیواسطه مستصحب و آثار شرعی با واسطه عقلی یا عادی مستصحب
 -33د دک مو دب کر بنکی

کز وکلم

کت ؟

الف) تردید در انتساب جرم به متهم
ج) تردید در میزان مجازات

ب) تردید در قلمرو مفهومی جرم
د) تردید در ثبوت ضمان قهری

 -34عقد نک حی سکقع شخخده کت خ  .پس کز مدوی شخخوهن بذغ مدف نده کت خ

س ی نمیدکنمم نک ح دکیم بوده ی موق  .ب

کتتیح ب نک ح بت طو لیب؛ دک یک کز آث زین متنوب میشود؟
الف) فقط توارث و وجوب نفقه
ج) حلیت تمتع ،حرمت ازدواج زن ،توارث و و جوب نفقه

ب) فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه
د) فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن

پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

 -35حکم دس م ده زینب بت ونومب میدکق دک مو د کت ؟
مخ ده  648قخ نون مخدنی «قنض عقخدی کتخخ

ت بت موجب آن کحد طنومن مقدک معموی کز م غ هود ک بت طنف دیگن وملمک

می ود»...
م ده  335ق نون مدنی «م مع ب ید د محلی وسخلمم شود ت عقد بمع د آنج سکقع شده کت مگن کین ت عنف س ع دف مقتلی
وسلمم د مح دیگن ب شد س ی د ضمن بمعب مح مصیوری بنکی وسلمم معمن شده ب شد».
الف) مقتضای اطالق عقد قرض -مقتضای اطالق عقد بیع
ج) مقتضای ذات عقد قرض -مقتضای ذات عقد بیع
 -36زس حلو

مودکن د مح

الف) واجب فوری

د ت ع ف کدک یب مث غ بنکی دک مو د کت ؟

ب) واجب غیر فوری

 -33د دک مو دب وصیمص بت د م
الف) تخصیص به سنت

ب) مقتضای اطالق عقد قرض -مقتضای ذات عقد بیع
د) مقتضای ذات عقد قرض -مقتضای اطالق عقد بیع
د) واجب موسع

ج) واجب مضیق

فظی کت ؟

ب) تخصیص به بناء عقال

ج) تخصیص به حکم عقل

د) تخصیص به اجماع

 -38دک مو دب حکم سکقعی کس ی کت ؟
الف) جواز تلقیح مصنوعی
ب) موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهر
ج) ممنوعیت تصرف مالک که مستلزم اضرار به همسایه است
د) لزوم تأخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حمل
 -39کهتالف نظن که

ی ن س کرو م نب منبوط بت دک مو د کت ؟
ب) شبهات حکمی تحریمی
د) شبهات حکمی وجوبی

الف) شبهات حکمی و موضوعی تحریمی
ج) شبهات حکمی تحریمی و وجوبی

 -81بو بت نظن مشهو کرو م ن د ش ه ف محیو ه س رمن محیو هب بت ونومب دک کر ج ی کت ؟
الف) احتیاط -برائت

ب) برائت -احتیاط

ج) برائت -برائت

د) احتیاط -احتیاط

حقوق جزکی عمومی س کهتی ری
 -81حکم بت نگهدک ی د

نون کرالح س ونبم د دس سز آهن هفتتب د مو د دک گنسه کز کطف غ س نوجوکن ن بزهک ج یز کت ؟

الف) تمام گروههای سنی به جز اطفال و نوجوانان نابالغ
ج) نوجوانان پانزده تا هجده سال تمام شمسی
 -82د جنکیم وعزینی د جته ی هف

ب) اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسی
د) تمام گروههای سنی

س هش ب دکدگ ه ب چت شنکیطی میووکند محکو

ک کز مفن مع ف ود؟

الف) تعهد به اجرای دستورهای دادگاه ،پیشبینی اصالح مرتکب ،فقدان سابقه کیفری مؤثر ،گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان
ب) احراز جهات تخفیف ،پیشبینی اصالح مرتکب ،فقدان سابقه کیفری مؤثر ،گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان
ج) تعهد به اجرای دستورهای دادگاه ،پیشبینی اصالح مرتکب ،فقدان سابقه کیفری مؤثر
د) در این مورد ،معافیت از کیفر به هیچ شرطی موکول نیست
 -83چو نچت مجن د زم ن ک وک ب جن ب دچ

کهتالغ سکنی ب شدب دک مو د رحمح کت ؟

الف) به شرط فقدان اراده ،مسئولیت کیفری ندارد.
ج) فاقد اراده یا قوه تمیز محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.

ب) مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.
د) به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز ،مسئولیت کیفری ندارد.

 -84ردس حکم س کجنکی مج زکف د مو د دک یک کز جنکیم زینب ق ب وعویق س وعلمق کت ؟
الف) معاونت در قتل عمد
ج) تعزیر بدل از قصاص نفس

ب) جرایم علیه عفت عمومی
د) معاونت در اسید پاشی

 -85د دک جن زینب دکدگ ه ملز بت و دی ح س بت مج زکف ج یگزین نمس ؟
پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

الف) جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ،شش ماه تا یک سال است.
ب) جرم عمدی که میزان تعزیر آن ،در قانون معین نشده است.
ج) جرم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ،کمتر از دو سال است.
د) جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ،بین  10روز تا شش ماه حبس است.
نوم یدب چت ویمممی د ب ه کس کوص ذ میشود؟

 -86چو نچت محکو طی مدف کجنکی مج زکف وکمملیب مف د حکم ک ع ی

الف) مجازات تکمیلی دیگری ،جایگزین مجازات تکمیلی اولیه میشود.
ب) مجازات تکمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته میشود.
ج) برای بار اول ،مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم ،تا یک سوم افزایش مییابد.
د) برای بار اول ،بقیه مدت محکومیت ،به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل میشود.
 -83مج زکف و عی ق و عمدی ت بت قی ص نفس محکو شدهب کز چت و یصی آر ز میشود؟
ب) آزادی مجرم

الف) صدور حکم

د) توقف اجرای حکم قصاص

ج) رضایت اولیای دم

 -88کگن زندکنی بنکی ونک کز زندکنب د زندکن ک شخکسختت س بمنسن کز محوطت زندکن دتتگمن شودب کوه تکوه م فا کس چت
کسر وی دک د؟
الف) تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان
ج) فرار از زندان
 -89هنگ ه ود

هش

ب) عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان
د) شروع به فرار از زندان

ت تکی منوکب جن حدی شودب دکدگ ه چت ویمممی د ب ه کس کوص ذ می ود؟
ب) هیچ تصمیمی
د) نگهداری در کانون اصالح و تربیت

الف) اقدام تأمینی و تربیتی
ج) مجازات سبکتر نسبت به بزرگساالن

 -91هنگ ه حکم رخ د ه ووتخط دکدگ ه مفنیب ونکون کز ممزکن س مفمتی ب شخد ت د ق نون مقن شخخده کت ب دک مو د
رحمح کت ؟
الف) چنانچه صنندمه و خسننارتی از این جهت حاصننل گردد ،در صننورتی که از روی عمد یا تقصننیر باشنند ،حسننب مورد موجب
مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت ،خسارت از بیت المال جبران میشود.
ب) صادر کننده حکم مسئولیت کیفری دارد ،ولی خسارات وارده از بیت المال جبران میشود.
ج) در هر صورت ،خسارت وارده به محکومعلیه باید از بیت المال جبران شود.
د) صادر کننده حکم در هرصورت ،دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.
 -91محنسمم

کز حقوق کجتم عیب چت نوع مج زکوی کت ؟
ب) فقط مجازات تکمیلی
د) حسب مورد ،مجازات تکمیلی ،اصلی یا تبعی

الف) فقط مجازات تبعی
ج) فقط مجازات تکمیلی یا تبعی

 -92د رو ف کجتم ع م شن ست بب دک مو د رحمح کت ؟
الف) مباشر ضامن است.
ج) عاملی که جنایت مستند به اوست ،ضامن است.
 -93دک یک کز جه ف زینب ممکن کت
الف) توبه

ب) مرور زمان

ب) سبب ضامن است.
د) هر دو به نسبت مساوی ،ضامن هستند.

ب عا تقوطب وقلم ی و دی حدسد شنعی شود؟
ج) نسخ قانون جزا

د) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

 -94د رو ف ک وک ب مجدد کنودگی بدسن پنسکنت تمیب مج زکف کرلی منوکب چمس ؟
الف) محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال
ج) حبس
 -95کگن کس م د پس کز گذش
الف) تعزیر و دیه

کز حق قی ص نفسب ق و
ب) قصاص نفس

ب) مجازات حبس و جزای نقدی
د) جزای نقدی
ک بکشودب مج زکف آنه کرودم چمس ؟
ج) فقط تعزیر

د) مجازاتی ندارد

پاسخنامه پیشنهادی موسسه چتر دانش تا ساعاتی دیگر منتشر و با مراجعه به سایت موسسه و شرکت در آزمون تخمین رتبه ،رتبه احتمالی خود را هم دریافت نمایید.

 -96مج زکف سی ت مجوونی ک ع مدکم بت قت بنت ندب دک کت ؟
ب) قصاص نفس

الف) ضمان دیه
 -93مندی زنی ک بت قت

ج) دیه و تعزیر

د) قصاص نفس ،مگر در موارد استثناء

ت نده کت  .کس م ی د زن چت حقوقی دک ند؟

الف) حق عفو ،حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با رضایت مرتکب
ب) حق عفو ،حق قصاص با رد فاصل دیه با گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب
ج) فقط حق عفو یا حق قصاص با رد فاضل دیه
د) حق عفو ،حق قصاص یا اخذ دیه
 -98هنگ ه بمن دس نفن بن کثن عوکم قهنیب بن هو دی بت سجود آید ت موتهی بت جو ی
الف) هریک ضامن نصف دیه دیگری است.
ج) هریک ضامن تمام دیه دیگری است.

شودب حکم ضم ن چمس ؟

ب) ضمان منتفی است.
د) عاقله هر یک ،ضامن دیه است.

 -99ووهمن بت یممس شو ه جی ت سک د قلمنس کینکن شدهب د دک شنکیط جن کت ؟
الف) در صورت علنی بودن و به شرط معامله متقابل
ج) در صورت علنی بودن یا به شرط معامله متقابل
 -111هم ن

ب) صرفاً به شرط معامله متقابل
د) مطلقاً جرم است.

د کم ن ب ب دک کوع غ م دی زینب وحقق میی بد؟

الف) سوء استفاده با تصاحب یا تلف مفقود کردن اشیاء
ج) استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء

ب) سوء استفاده یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء
د) استعمال یا تصرف یا تلف یا مفقو کردن اشیاء

آیمن دکد تی مفنی
 -111دک ع

ف د هیخوص نق

ط معی س بهدکش

تخ زم نه ی مند نه دی ت کتخ تو مت آنه د زمموت حم ی

عمومی کت ب د جه

کز محمط زیس ب مو بع

وعقمب س دکد تی دعوی مفنی منبوطب رحمح نمس ؟

الف) میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعالم جرم کنند.
ب) حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص موضوعات فوق الذکر را دارند.
ج) میتوانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق شرکت کنند.
د) در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ،برای اعالم جرم ،رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ کنند.
 -112مط بق ق نون م

زه ب ق چ ق د س ک ز د آ کء قطعی رخ د کز شخعب ت زم ن وعزینکف حکومتی د هیوص وصلف ف

ق چ ق د س ک زب دک مق زینب د رو ف کحنکز عد کنط ق أی ب ق نون می ووکند وق ض ی وجدیدنظن نم ید؟
الف) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
ج) دادستان کل کشور

ب) رئیس قوه قضائیه
د) وزیر دادگستری

 -113د ونآیود دکد تخی مفنیب دک یک کز هسخ کف زینب د دعوکی هیخورخی ن شی کز جن د دکدگ ه مفنی ق ب
مط ت کت ؟
الف) فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال
ب) تمام منابع ممکن الحصول و خسارت معنوی
ج) فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی
د) تمام خسارات مادی و نیز خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیه
 -114دک قنک ب نه یی نمس ؟
الف) جلب به دادرسی

ب) موقوفی تعقیب

ج) منع تعقیب

د) اناطه

 -115د دک یک کز جنکیم مستوجب مج زکف وعزینی زینب ردس قنک نظ ف قل ییب مستقالم ج یز کت ؟
الف) تعزیری درجه 8

ب) تعزیری در جه 6

ج) تعزیری درجه  1و 8

د) تعزیری درجه  1 ،6و 8
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 -116عالسه بن موک د مذ و د م ده  312ق.آ.د .ب د دک یک کز جنکیم زینب وشخ کم پنسنده شصیم

د مو د کطف غ س

نوجوکن ن ک زکمی کت ؟
الف) جرایم تعزیری درجه  2و 6
ج) جرایم تعزیری درجه  1و 8

ب) جرایم تعزیری درجه  6و 1
د) کلیه جرایم تعزیری

 -113دک یک کز مق م ف زینب د هیوص جنکیم علمت مو وع س می ح ملی س هس کف سک د بت حقوق عمومی مکل

بت طنح

دعوی س پمگمنی آن د منکجع بمن ک مللی کت ؟
الف) وزیر امور خارجه
ج) وزیر دادگستری

ب) رئیس قوه قضائیه
د) دادستان کل کشور

 -118د منحلخت وحقمق ف مقدم وی د دک دتخختت کز جنکیم زینب طنومن دعوی ب ید س م ی س الی هود ک کز بمن س الی
تمی دکدگستنی مو د وأیمد یمس قوه قل یمت کنتص ب وود؟
الف) فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی که مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده  015قانون آیین دادرسی کیفری
 0015است.
ب) در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سنازمان یافته که مجازات آنها مشمول مجازات مقر در ماده  015قانون آیین
دادرسی کیفری  0015است.
ج) فقط در جرایم سازمان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده  015قانون آیین دادرسی کیفری 0015
د) در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازات
 -119وح

دک یک کز شنکیط زینب ردس قنک ب زدکش

موق

ووتط منکجع نظ می ک زکمی کت ؟

الف) در زمان جنگ ،در مطلق جرایم ارتکابی
ب) در زمان صلح ،در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی
ج) در زمان جنگ ،در برخی جرایم و موارد احصاء شده در قانون
د) در زمان جنگ ،فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی
 -111دک دتتت کز جنکیم زین بت طو مستقمم د دکدگ ه ر ح مطنح س تمدگی میشوند؟
الف) جرایم تعزیری درجه  1و  8و منافی عفت و جرایم افراد زیر  02سال
ب) فقط جرایم تعزیری درجه  1و  8و جرایم افراد زیر  02سال
ج) جرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر  08سال
د) فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه  1و 8
 -111کعال جن د دک رو فب کز موج ف ق نونی وعقمب دعوکی عمومی کت ؟
الف) اعالم کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیر قابل گذشننت باشنند و به عالوه قرائن و امارات مبتنی بر نادرسننتی اظهارات وی
وجود نداشته باشد.
ب) اعالم کننده ناظر وقوع جرم باشد ،خواه جرم مذکور قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد.
ج) فقط جرم از جرایم قابل گذشت بوده و اعالم کننده ناظر وقوع آن باشد.
د) جرم غیر قابل گذشت و در عین حال مشهود باشد.
 -112مقن کف دکد تی دکدگ هه ی مفنی یکب د دک دکدگ هه ی دیگن دز ک نع یت کت ؟
الف) دادگاه اطفال
ج) دادگاه انقالب

ب) دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی
د) همه دادگاه های کیفری

 -113هنگ ه شصیی ت بت موجب حکم دکدگ ه مفنی مسئوغ پندکه

هزیوت دکد تی کت

ووف نم یدب پندکه

هزیوت بت

عهده مس ؟
الف) به عهده وراث وی است.

ب) به عهده عاقله وی است.
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ج) از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
 -114وحقمق ف مقدم وی جن

د) از ماترک وی وصول میشود.

کی نتکی ت مح سقوع آن معلو ن شدب ووتط دک دکدتنک رو ف میگمند؟
ب) دادسرای مرکز استان محل کشف
د) فقط دادسرای امور رایانهای تهران

الف) دادسرای محل اقامت بزه دیده
ج) دادسرای محل کشف

 -115دک یک کز قنک ه ی وأمموی زینب د هیوص کشص ص حقوقی ق بلم
الف) ممنوعیت انجام بعضی فعالیتهای شغلی جرم زا
ج) منع انحالل شرکت

ردس ندک د؟

ب) منع ادغام شرکت در شرکت دیگر
د) وثیقه

 -116هنگ ه د هیوص حکمی ت متلمن مج زکف بدنی کت

کز دیوکن ع ی شو وق ض ی کع ده دکد تی شود.

الف) شنعبه دیوان بدواً تقاضا را بررسی میکند و در صورتی که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست باشد ،دستور توقف اجرای
حکم را میدهد.
ب) شعبه دیوان صرفاً در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر می کند و در مورد توقف یا عدم توقف اجرا مواجه با تکلیفی نیست.
ج) شعبه دیوان عالی با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا ،دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
د) صرفاً پس از تجویز اعاده دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی کشور ،اجرای حکم قطعی متوقف می شود.
 -113د دک مو د شخصیی ت د جنی ن وحقمق ف مقدم وی بت هن عل
هس ف کی ب زدکش

ب زدکش

شده ب شدب میووکن د هوکت

ج نکن

ک نم ید؟
ب) صدور قرار موقوفی تعقیب
د) صدور قرار تعلیق تعقیب

الف) صدور قرار بایگانی نمودن پرونده
ج) صدور قرار منع تعقیب

 -118شخصیخی منوکب یک وقنه اله ندک ی د وهنکن س یک وقنه جع م یعت ن مت د س کممن شده کت ب مکن د ن
دتتگمن میشودب تمدگی بت کوه م ف متهم د رالحم

دک منجع کت ؟

الف) دادسرای عمومی و انقالب کرج
ب) دادسرای عمومی و انقالب تهران
ج) دادسرای عمومی و انقالب ورامین
د) جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی و انقالب ورامین
 -119تخمدگی بت جنکیم مط وع وی د رالحم
کعل ی همئ

مویفت تمم

دک دکدگ ه کت

س جلست تمدگی دکدگ ه ب حلو حدکق چت وعدکد کز

میی بد؟

الف) حسب مورد اتهام ،دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم 00 -نفر
ب) دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم 1 -نفر
ج) فقط دادگاه کیفری یک استان تهران 00 -نفر
د) دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم 1 -نفر
 -121تمدگی بت دک یک کز جنکیم زینب د رالحم
الف) دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی
ج) خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی

دکدگ ه کنقالب کتالمی نمس ؟
ب) دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری
د) قاچاق کاالهای ممنوع
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