
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  
  

            
  
  

  
  
  

      
      

  
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
      

  
  
  
  
 

 :نام
 :امضا محل                           :يخانوادگ نام

10
1 

A

 كد كنترل

 جمهوري اسالمي ايران
  علوم، تحقيقات و فنّاوريوزارت 

 سازمان سنجش آموزش كشور

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

       

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  به مالك اشتر) ع(از نامه حضرت علي         

جمعهصبح   
3/9/96  

.اين آزمون نمره منفي دارد
.نيستكتاب قانون مجازاستفاده از  

  وكالت آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي 
  1396ـ سال »اسكودا«هاي وكالي دادگستري ايران اتحاديه سراسري كانون

 دقيقه 120: مدت پاسخگويي                                                  120 :الؤتعداد س

  ها ان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤالعنو
رديف  مواد امتحاني تعداد سؤال از شماره  تا شماره

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



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2 صفحه    پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالتآزمون 

 

101 A 

  .منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است داوطلب گرامي، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذيل، به* 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حقوق مدني
  
يك : ند ازبازماندگان علي عبارت. ندكن يدر جريان يك حادثه رانندگي، ابتدا زهره و سپس پدرش علي فوت م  -1

  شوند؟يك از اين افراد، وارث علي محسوب ميكدام). فرزند زهره(يك برادر ابي و يك نوه دختري  ،برادر ابويني
  برادر ابويني ) 2    برادر ابي )1  
  برادر ابويني و نوه دختري ) 4    نوه دختري )3  

  
درخصوص كدام مورد  ،ع از فوت، موضوع وكالت را بعداً انجام دهدچنانچه موكل فوت كند و وكيل بدون اطال  -2

  صحيح است؟اقدامات وكيل، 
  .صحيح است، مشروط بر آنكه رعايت غبطه و مصلحت را كرده باشد) 1  
  .تا رسيدن خبر فوت، نافذ است) 2  
  .باطل و بالاثر است) 3  
  .استغيرنافذ ) 4  

  
، شود كه ظرف دو ماهد و فروشنده متعهد ميكن رگاني خريداري مي، ده تن كود شيميايي از باز»الف«شخص   -3

پس از تسليم، خريدار آن را بين كشاورزان توزيع و . دكنتهيه و تسليم  ،توليدكننده ةاز كارخان مبيع را
. علت اهمال توليدكننده معيوب بوده است شود كه كودهاي شيميايي بهشود، اما معلوم ميكودها مصرف مي

  ، صحيح است؟»الف«رد درخصوص حقوق شخص كدام مو
  .دكنحق دارد الزام فروشنده به تحويل كاالي سالم را درخواست » الف«شخص   )1  
  .با توجه به عدم امكان استرداد كاالي معيوب به بايع، الزام فروشنده به تسليم محموله سالم ممكن نيست) 2  
  خريدار، مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهد از سوي  اساساً حق فسخ وجود ندارد و تنها راه احقاق حق) 3  

  .فروشنده است    
  التفاوت علت معيوب بودن كاال با توجه به مصرف آن ممكن نيست و فقط امكان مطالبه مابه فسخ معامله به) 4  

  .قيمت كاالي صحيح و معيوب وجود دارد    
  
  معامله چه وضعي دارد؟اين . بوده، عقد را با اشاره قبول كرده است مدر انجام يك معامله، متعامل كه قادر بر تكلّ  -4

    .صحيح است) 1  
  .صحت معامله، منوط به تنفيذ بعدي آن با لفظ است) 2  
  .با امكان تكلّم، اشاره براي صحت اين معامله، كافي نيست) 3  
  .فقط درصورتي صحيح است كه طرف مقابل، قادر به تكلّم نباشد) 4  

  
      را به مدت » ب«ده است درختان متعلق به شخص شمتعهد » الف«ب شرط ضمن عقد، شخص موجبه  - 5

بيني، قادر به اجراي شرط پيش علت بيماري جسمي غيرقابلِ د، ولي بهكنصورت مجاني آبياري سال به يك
  صحيح است؟ ،كدام مورد .نشده است

  .اجراي تعهد و جبران خسارت معاف است له ازبيني بودن بيماري، مشروطپيش جهت غيرقابلِ به) 1  
  .علت ممتنع شدن شرط، شرط باطل ولي عقد صحيح است به) 2  
  .له ابتدائاً حق فسخ داردبه لحاظ ممتنع شدن شرط، مشروط) 3  
  .با رجوع به حاكم وجود دارد ،راي شرطامكان اج) 4  

  .نمايم در جلسه اين آزمون شركت مي.. ..................با شماره داوطلبي....................................................اينجانب 
  

  :امضا                                                                                                                    
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. د ميليون تومان تعيين شده استصصورت عنداالستطاعه و معادل يك ضمن عقد نكاح، مهريه زوجه به  -6
  اصل استحقاق زوجه نسبت به مهريه، براساس شاخص ساالنه بانك مركزي، چگونه است؟

  .منوط به تمكين و مطالبه مهريه از سوي زوجه است) 1  
  .منوط به مطالبه زوجه و تمكن مالي زوج نيست) 2  
  .منوط به مطالبه زوجه و تمكن مالي زوج است) 3  
  .تغيير فاحش نرخ تورم است منوط به) 4  

  
كه اين تغيير تلف درصورتي. دكن بند تبديل ميخريدار يك قطعه شمش طال، آن را به چند قطعه گردن  -7

  حكمي نباشد، درخصوص اقاله، كدام مورد صحيح است؟
  .خريدار پس از اقاله، نسبت به افزايش قيمت با بايع، مالكيت مشاعي در عين خواهد داشت) 1  
  .زدياد قيمت ناشي از عمل خريدار، ازجمله نمائات متصله تلقي و متعلق به بايع استا) 2  
  .خريدار مستحق دريافت افزايش قيمت است) 3  
  .اين تغييرات، مانع اقاله است) 4  

  
  چنانچه مديون براي فرار از دين، اموال خود را به يكي از نزديكانش بفروشد، كدام مورد صحيح است؟  - 8

  انتقال از خريداري كه از قصد فرار از دين  صحيح است، ليكن اخذ مال مورد ،معامله صوري نباشد چنانچه) 1  
  .آگاه بوده، جهت وصول طلب ممكن است    

  اعم از اينكه معامله صوري  ،درصورت اطالع خريدار از قصد فروشنده براي فرار از دين، معامله باطل است) 2  
  .باشد يا خير    

  .معامله صوري باشد، درصورتي باطل است كه قصد فرار از دين محرز باشدچنانچه ) 3  
  .معامله اگر صوري نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غيرنافذ و مبيع قابل توقيف است) 4  

  
  درخصوص ضمان معاوضي، كدام مورد صحيح است؟  -9

  موجب عقد ضمان عنه به ضامن، بهانتقال دين مضمون) 1  
  موجب يكي از اسباب ضمان يا قيمت، بهضمانت به مثل ) 2  
  للغير درآمدن مبيعتعهد فروشنده به رد ثمن، درصورت مستحق ) 3  
  تعهد فروشنده به رد ثمن، درصورت تلف قهري مبيع قبل از قبض) 4  

  
  قبول با چه كسي است؟ ،در وصيت بر غيرمحصور و جهت  - 10

  لهمموصي) 2    .قبول شرط نيست) 1  
  محاك) 4    وصي) 3  

  
  مرجع است؟ كدامعهده به ،احراز تقصير واردكننده زيان در دعواي مسئوليت مدني  -11

  كننده به دعواي خسارت در كليه موارددادگاه عمومي رسيدگي  )1  
  جز موارد مربوط به طرح دعواي خسارت عليه قضات، دولت و كارفرمايان مشمول دادگاه عمومي در كليه موارد، به) 2  

  ر درخصوص حوادث كارقانون كا    
  جز موارد طرح دعواي مطالبه خسارت عليه دولت، قضات و اشخاصي كه دادگاه عمومي در كليه موارد، به  )3  

  .شوندمرتكب اعمال ضدرقابتي مي    
   ،كه براي احراز تخلف واردكننده زيان جز موارديكننده به دعواي خسارت در كليه موارد، بهدادگاه رسيدگي  )4  

  .بيني شده استمرجع انتظامي خاص پيش    
  

  وجود دارد؟ وجه التزامدر چه مواردي امكان تغيير  ،در حقوق ايران  -12
  .قراردادهاي مربوط به خريد و فروش خودرو، چنانچه وجه التزام نامتعادل باشد) 1  
  فروش ساختمانقراردادهاي مربوط به پيش) 2  
  ندهكنكليه موارد مربوط به حقوق مصرف) 3  
  .در هيچ موردي، اين امكان وجود ندارد) 4  
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كدام مورد  .كند ميتأديه  ،مال ديگري را كه بدون مجوز در اختيار اوست ،متعهد در مقام وفاي به عهد  -13
  صحيح است؟

  .واقعه حقوقي است ،وفاي به عهد زيرا ،وفاي به عهد صحيح است و متعهد حق استرداد مال را دارد) 1  
  .واقعه حقوقي است ،وفاي به عهد ، چونن صحيح نيست، اما متعهد حق استرداد مال را دارددي يايفا) 2  
   .عمل حقوقي است ،وفاي به عهدچون  شود، ولي متعهد حق استرداد مال را دارد،وفاي به عهد محقق نمي) 3  
  .د، عمل حقوقي استشود و متعهد هم حق استرداد مال را ندارد، زيرا وفاي به عهايفاي دين محقق نمي) 4  

  
  يك از موارد زير، بدون اينكه شخص مديون باشد، ممكن است ملزم به پرداخت شود؟در كدام  -14

  تضامنيمسئوليت ) 2    مسئوليت اشتراكي )1  
  فرض اجتماع اسباب طولي در مسئوليت مدني) 4  ذمهبهعقد ضمان در فرض نقل ذمه )3  

  
  صحيح است؟ ،كدام مورد درخصوص انحالل قرارداد  -15

  .بطالن، ازجمله موارد انحالل قرارداد است) 1  
  .حصري نيست ،اسباب قانوني انحالل قرارداد) 2  
  .شودانحالل ارادي قرارداد، شامل عقود جايز هم مي) 3  
  .توان توافق كردبرخالف تمام اسباب قانوني انحالل قرارداد، مي) 4  

  
  ساير قواعد متفاوت است؟ با ،يك از قواعد زيرماهيت حقوقي كدام  -16

  .كندطور ترصيف و وضع سرتير، داللت بر تصرف و اختصاص ميبنا به) 1  
  .شده براي زراعت، در حكم غيرمنقول است داده اموال منقول اختصاص) 2  
  .طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است) 3  
  .عنوان مالكيت، دليل مالكيت استتصرف به) 4  

  
  كدام مورد صحيح است؟ ،له سفيه باشدمبناي تضامن واقع شود و مضمون مانت برهرگاه ض  -17

  .است كافيله قبول مضمون) 1  
  .له الزم استقبول سرپرست مضمون) 2  
  .له يا سرپرست او نيستنيازي به قبول مضمون) 3  
  .است سرپرستتنهايي كافي نيست و نيازمند تنفيذ له بهقبول مضمون) 4  

  
كند تصادف مي) عابر(» ب«با شخص  ،رانندگي حينِ نامه شخص ثالث است، دركه داراي بيمه» الف«شخص   -18

گونه تقصيري مرتكب نشده باشد و خسارات فرض اينكه راننده اتومبيل هيچبه .شودو عابر مصدوم مي
هاي مخصوص لها و محدليل عدم رعايت مقررات مربوط به عبور از راه به ،صددرصد ناشي از تقصير عابر

  كدام مورد صحيح است؟ ،باشد، درخصوص جبران خسارات عابر از طريق بيمه شخص ثالث
  گر است و دارنده اتومبيل مسئوليت مدني ندارد، بيمه) عابر(ديده چون خسارات، ناشي از اقدام خود زيان) 1  

  .هم تكليفي به پرداخت خسارت ندارد    
  جبران خسارت است كه دارنده اتومبيل بابت بيمه حوادث، حق بيمه  گر تنها درصورتي مكلف بهبيمه  )2  

  .اي پرداخته باشدجداگانه    
  .را جبران كند) عابر(ديده گر مكلف است درحدود تعهدات خود، تمام خسارات زيانبيمه  )3  
  .شودبخشي از خسارت محروم ميجبران ، وي از )عابر(ديده دليل تقصير زيان به) 4  

  
نامه شرط شده است كه در اجاره. براي مدت سه سال به اجاره واگذار شده است ،1364اي در سال ازهمغ  -19

قرارداد اجاره چه  .كندپس از گذشت دو سال، مستأجر فوت مي .دكناجاره استفاده  مستأجر شخصاً از مورد
  وضعي دارد؟

  .شوداجاره با فوت مستأجر، منفسخ مي )1  
  .شودقد اجاره باطل ميبا فوت مستأجر، ع) 2  
  .منوط به تنفيذ موجر است ،ادامه رابطه استيجاري با ورثه مستأجر) 3  
  .رابطه استيجاري، بدون موافقت موجر، نسبت به ورثه مستأجر استمرار خواهد داشت) 4  


