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A
 :نام
  :يخانوادگ نام

                                                         :امضامحل

                    

 .شود باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار ميپس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان مجاز مي...)الكترونيكي و(هر روشاالت به ؤحق چاپ، تكثير و انتشار س

 جمهوري اسالمي ايران
  اوريوزارت علوم، تحقيقات و فنّ

 سازمان سنجش آموزش كشور

  پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالتآزمون
 1395ـ سال » اسكودا«هاي وكالي دادگستري ايران  اتحاديه سراسري كانون

ها الؤسعنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره
تا شماره ضريب از شماره مواد امتحاني الؤتعداد س رديف

3  20 1 20 حقوق مدني 1 
3  40 21 20 آيين دادرسي مدني 2 
2  60 41 20 حقوق تجارت 3 
1  80 61 20 اصول استنباط حقوق اسالمي 4  
2  100 81 20 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 5  
2  120 101 20   6 آيين دادرسي كيفري

 دقيقه120: مدت پاسخگويي                                                                               120: الؤتعداد س

1395ماه ـ سالآذر

.اين آزمون نمره منفي دارد
 

.باشدمجاز نمي كتاب قانوناستفاده از   

جمعهصبح   
5/9/1395  

در كار كارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به كار گمار و به...
...ها را سرپرست كاري مكن ديگران آنمشورت ميل خود و بي  

 

به مالك اشتر) ع(از نامه حضرت علي                                  
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  :حقوق مدني
  
كه هوشنگ حق انتفاع از ملك خود را به بهروز واگذار كند و سپس بدون اطالع وي آن را به غير درصورتي  -1

  بفروشد، كدام مورد صحيح است؟
  .به اجازه بهروز استاي كه موضوع حق انتفاع است، منوط اعتبار معامله) 1  
  .تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نمايدمعامله صحيح است و بهروز فقط مي) 2  
  .برداري كند كه قرارداد حق انتفاع، فسخ شودتواند از منافع بهرهخريدار درصورتي مي) 3  
  كه خريدار به ادامه تصرفات تواند از مال استفاده كند معامله صحيح است، ولي بهروز منحصراً درصورتي مي) 4  

  .وي راضي باشد   
  كدام مورد درخصوص توليت مال موقوفه، صحيح است؟  -2

  كه تواند كسي را كه در ضمن عقد، متولي قرار داده شده است، عزل كند، ولي واقف درصورتيحاكم نمي) 1  
  .خيانت متولي ظاهر شود، حق عزل او را دارد    

  تواند وكيل بگيرد يا توليت متولي براي وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولي مي چنانچه در ضمن تعيين) 2  
  .را به ديگري تفويض كند    

  فوت هر يك، حاكم شخصي را ضميمه  اعنوان متولي تعيين شده باشند، درهرحال بكه دو نفر بهدرصورتي) 3  
  .خواهد كرد    

  .عنوان حق توليت براي خود تعيين كندز منافع موقوفه، مبلغي بهتواند خود را متولي قرار داده و اواقف مي) 4  
  شود؟كدام مورد زير، عقد خياري محسوب مي  -3

  .واجد خيار شرط باشد) 2  .واجد خيار تخلف شرط باشد) 1  
  .واجد يكي از خيارات مختص باشد) 4  .واجد يكي از خيارات مشترك باشد) 3  

فروشد و  اختيار او بود، به مبلغ سيصد ميليون ريال به بهروز مي ه براي تعمير درمحمد اتومبيل متعلق به ثريا را ك  -4
  درصورت رد معامله، كدام مورد صحيح است؟. شودسپس اتومبيل در يد خريدار، بر اثر سيل تلف مي

  .تواند براي مطالبه قيمت اتومبيل، فقط به بهروز مراجعه كندثريا مي) 1  
  .ومبيل را به نرخ روز، از محمد يا بهروز مطالبه كندثريا حق دارد قيمت ات) 2  
  .با توجه به اينكه اتومبيل بر اثر سيل تلف شده است، ثريا فقط حق رجوع به محمد را دارد) 3  
  با توجه به اينكه اتومبيل بدون تقصير بهروز تلف شده است، ثريا فقط حق مطالبه سيصد ميليون ريال را از ) 4  

  .وي دارد   
  خصوص ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كنند، كدام مورد صحيح است؟در  - 5

  .شودتابعيت ايراني آنان درهرحال زايل مي) 1  
  .ماه، ترك تابعيت ايران كنندموظف هستند ظرف شش) 2  
  .شودوزيران، تابعيت ايراني آنها زايل ميدرصورت تأييد تابعيت خارجي توسط هيئت) 3  
  ي آنها باقي است و جز وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان و قضاوت، اشتغال تابعيت ايران) 4  

  .به مشاغل دولتي ديگر بالمانع است    
  درخصوص عدم ايفاي تعهدات از سوي متعهد در موعد تعيين شده در قرارداد، كدام مورد صحيح است؟  -6

  .ق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارددر تعهدات غيرپولي، متعهدله با انقضاي مدت، ح) 1  
  .چنانچه تعهد پولي باشد، با انقضاي مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تأخير را دارد) 2  
  .تواند مطالبه خسارت نمايد، مگر آنكه موعد سپري شده و اجراي تعهد مطالبه شودمتعهدله نمي) 3  
  ارت عدم انجام تعهد مطالبه كند كه متعهد، با وجود تواند خسدر كليه تعهدات متعهدله درصورتي مي) 4  

  .تمكن مالي از اجراي تعهد خودداري نمايد    
  شود؟يك از موارد زير، زايل ميشركت در كدام  -7

  نقصان فاحش قيمت درصورت عدم تقسيم) 2  عدم امكان تقسيم به علت ضرري بودن) 1  
  الشركهافتادن مال از ماليت) 4  الشركهتلف شدن بيش از نصف مال) 3  
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  يك از موارد زير، درخصوص عقد مضاربه، صحيح است؟مطابق قواعد كلي قانون مدني، كدام  - 8
  .تواند با اخذ اجرت، اعمالي را كه عرفاً رجوع به اجير در آنها الزم است، شخصاً انجام دهدمضارب مي) 1  
  .منظور سودآوري بيشتر، با ديگري مضاربه كندتواند به تشخيص خود، با سرمايه مالك و بهمضارب مي) 2  
  .مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتي را دارد) 3  
  .مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است) 4  

العقد معيوب شود كه حينفروشد و پس از تحويل، معلوم ميشخصي مقدار معيني شكر را به ديگري مي  -9
  ارد زير، خريدار در فسخ يا مطالبه ارش مخير است؟يك از مودر كدام. بوده است

  .چنانچه خريدار، مبيع را به ديگري هبه نموده باشد) 1  
  .علت رطوبت انبار خريدار، مبيع از ماليت افتاده باشدكه بهدرصورتي) 2  
  .سازي استفاده شده باشدچنانچه شكرهاي موردنظر، در كارگاه نبات) 3  
  .مزبور، كسر قيمتي در مبيع حاصل شده باشد واسطه عيبچنانچه به) 4  

تاجري با ارائه يك نمونه برنج هندي به خريدار، تمامي موجودي انبار خود را كه حاوي صد تن برنج است،   - 10
كدام ضمانت . شود كه كاالي فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه استفروشد، اما هنگام تسليم معلوم ميمي

  خواهد بود؟ اجرايي، در دسترس خريدار
  .فقط حق فسخ معامله را دارد) 1  
  .فقط حق مطالبه ارش دارد) 2  
  .تواند الزام فروشنده را به تسليم مبيع مطابق نمونه بخواهدمي) 3  
  .هاي موجود در انبار، خسارت ناشي از عدم مطابقت كاال را مطالبه نمايدحق دارد با قبول برنج )4  

  ر، مبطل عقد است؟يك از موارد تعليق زيكدام  -11
  .كه مديون پرداخت نكند، من ضامن هستمدرصورتي) 1  
  .كه ديني برعهده مديون ثابت باشد، من ضامن هستمدرصورتي) 2  
  .كه مديون تاكنون اداي دين نكرده باشد، من ضامن هستمدرصورتي) 3  
  .درصورت عدم ايفاي دين از سوي مديون، من ملتزم به تأديه خواهم بود) 4  

  كدام مورد درخصوص اقدامات وكيل، صحيح است؟  -12
  .تواند در مورد وكالت اقدام كندوكيل پس از استعفا، تحت هيچ شرايطي نمي )1  
  .چنانچه نامه عزل وكيل كه در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست )2  
  .، برسد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيستچنانچه نامه عزل به اطالع وكيل كه در مسافرت است) 3  
  .چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وكيلي كه در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست) 4  

ساله، بر مستأجر شرط شده است كه در مدت اجاره، باغچه موجر را كه در مجاورت در ضمن عقد اجاره يك  -13
درصورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خشك . صورت رايگان آبياري نمايدر دارد، بهعين مستأجره قرا

  شدن برخي درختان، كدام اقدام از سوي موجر متصور است؟
  .تواند الزام به اجراي شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجراي شرط را بخواهدفقط مي) 1  
  .ايفاي شرط بخواهدپيش از فسخ قرارداد، بايد الزام مستأجر را به ) 2  
  .تواند خسارت ناشي از عدم اجراي شرط فعل را بخواهدفقط مي) 3  
  .ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد) 4  

  مطابق قانون حمايت خانواده درخصوص انجام هزينه توسط زوجه از اموال خويش، كدام مورد صحيح است؟  -14
  كه خصي خود را از اموال خود ادا نمايد، صرفاً درصورتيهرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه مخارج متعارف ش) 1  

  .تواند معادل آن را از زوج دريافت كندثابت شود قصد تبرع نداشته است، مي    
  كه ثابت شود هرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نمايد، درصورتي) 2  

  .اند معادل آن را از زوج دريافت كندتوقصد تبرع نداشته است، مي    
  كند تقبل كند، هرگاه زوجه به پيشنهاد زوج، هزينه سفر براي مالقات فرزندشان را كه در شهر ديگري تحصيل مي) 3  

  .حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اينكه قصد تبرع داشته باشد    
  تواند فرزندشان را پرداخت نمايد، تحت هر شرايطي ميهرگاه زوجه به اذن يا امر زوج، هزينه تحصيل ) 4  

  .معادل آنچه را كه هزينه نموده، از زوج مطالبه كند    
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  اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نمايد، كدام مورد صحيح است؟  -15
  .دارد مالك حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبين سابق) 1  
  .مالك براي مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقين را دارد) 2  
  .مالك براي مطالبه قيمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبين بعدي را دارد) 3  
  .يك از غاصبين را نداردمالك براي مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هيچ) 4  

  ، كدام مورد صحيح است؟در ارتباط با احكام عده  -16
  .عده فسخ نكاح در مورد نكاح منقطع، سه طهر است) 1  
  .عده وفات در نكاح دائم و منقطع، يكسان است) 2  
  .اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده است، عده فسخ نكاح، دو طهر است) 3  
  .روز است 45عده طالق در زني كه به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند، ) 4  

  رخصوص وصيت، كدام مورد صحيح است؟د  -17
  .له بعد از فوت بدون قبض اثري ندارددرصورت رد وصيت قبل از فوت، قبول موصي) 1  
  .به، رد وصيت ممكن نيستدرصورت قبول وصيت بعد از فوت موصي و بعد از قبض موصي) 2  
  .ت قابل رجوع نيستبه، وصيله قبل از فوت موصي و قبض موصيدرصورت قبول وصيت از سوي موصي) 3  
  به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت چنانچه وصيت در زمان حيات موصي قبول شده باشد، ولي موصي) 4  

  .الزم است    
كدام مورد . عنوان قرض به ديگري پرداخته و مقترض اداي دين نكرده استشخصي مدعي است پولي را به  -18

  پذير است؟از اقرارهاي زير، تجزيه
  .به را پرداخت كردمام، اما نيمي از مدعياز مدعي پول گرفته) 1  
  .ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده استاز مدعي پول گرفته) 2  
  .سال آينده شرط شده استام، اما تأديه آن در يكاز مدعي پول گرفته) 3  
  .بوده است ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمير اتومبيل وياز مدعي پول گرفته) 4  

  درخصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، كدام مورد صحيح است؟  -19
  .برنددرصورت انحصار ورثه به دو عمو و يك پسرعموي ابويني، همگي ارث مي) 1  
  .برنددرصورت انحصار ورثه به يك خاله، يك دايي و پسرعموي ابويني، همگي ارث مي) 2  
  .برندرعموي ابويني، يك دايي و يك عمو، همگي ارث ميدرصورت انحصار ورثه به دو پس) 3  
  .برددرصورت انحصار ورثه به يك پسرعموي ابويني و يك عموي ابي، فقط پسرعمو ارث مي) 4  

در همين مدت، . اندموجب قرارداد به مهدكودكي سپرده والدين صغيري، نگهداري او را در ساعات اداري به  -20
  كدام مورد درخصوص مسئوليت جبران خسارت، صحيح است؟. سازدميصغير به ديگري خسارت وارد 

  .انداصوالً والدين مسئول جبران خسارت هستند، مگر اينكه ثابت كنند تقصيري در تربيت طفل نكرده) 1  
  .صغير مسئول است و بايد از مال او، جبران خسارت شود) 2  
  .صغير، مهدكودك و والدين، مسئوليت تضامني دارند) 3  
  .مهدكودك درهرحال، مسئول جبران خسارت است) 4  

  
  :آيين دادرسي مدني

  
چنانچه اصلِ دعواي تحويل مال منقول، در صالحيت دادگاه عمومي تبريز باشد و موضوع درخواست تأمين   -21

خواسته همان عين معين باشد كه در مقرّ دادگاه عمومي تهران موجود است، درخواست تأمين خواسته بايد 
  ام دادگاه داده شود؟به كد

    تبريز) 1  
  تهران) 2  
  تبريز يا تهران به انتخاب خواهان) 3  
  .چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمين خواسته ممكن نيست) 4  

  


