
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  
  

            
  
  
  
  
  

      
      

  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

 جمهوري اسالمي ايران
  وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري
 سازمان سنجش آموزش كشور

 

  

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   
8/9/1398  

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

 1398سال

 .شود ت رفتار ميباشد و با متخلفين برابر مقرراپس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان مجاز مي...)الكترونيكي و(حق چاپ، تكثير و انتشار سؤاالت به هر روش

1398 

ها سؤالعنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره 
تا شماره رديف مواد امتحاني الؤتعداد س از 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 ن دادرسي كيفريآيي  20  101  120

20
1 

C

 كد كنترل

 هدقيق 150: دت پاسخگوييم                                                       120:الؤتعداد س

.از كتاب قانون مجاز نيستاستفاده  .اين آزمون نمره منفي دارد   

ماهذرآ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

             



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2 صفحه    آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت 

 

201 C

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

  :حقوق مدني
  
  كدام مورد صحيح است؟ چنانچه مديون در موعد مقرّر، دين ريالي خود را ادا نكند،  -1

  .شرط منحصر صدور حكم به خسارت تأخير در تأديه، تمكّن مديون است  )1  
  .صرف تغيير شاخص قيمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه نيست )2  
  .صورتي، حقّ اخذ خسارت تأخير در تأديه بيش از شاخص بانك مركزي را نداردطلبكار درهيچ) 3  
  .ف است درصورت مطالبه اصل دين، رأساً خسارت ناشي از تأخير در تأديه را مورد حكم قرار دهددادگاه مكلّ  )4  

  
  ها، در كدام صورت، حقّ رجوع به مالك را دارد؟كننده فضولي مال غير، در فرض پرداخت هزينهاداره  -2

  .الك باشدنفع م كننده، ناشي از قصد احسان و ياري نباشد، ولي بهچنانچه اقدام اداره) 1  
  .تغييراتي در ملك مالك ايجاد كند  منظور كمال انتفاع،چنانچه مستأجر به) 2  
  .كننده، موجب ضرر مالك شودچنانچه تأخير در دخالت اداره) 3  
  .چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است) 4  

  
  ؟تقسيم اموال غايب مفقوداالثر برمبناي كدام مورد، صحيح است  -3

  نفع، درصورت اثبات نياز مالي آنان با انقضاي دو سال از زمان غيبتبا درخواست اشخاص ذي) 1  
  .پذير استپس از صدور حكم موت فرضي، فقط تقسيم اموال منقول امكان) 2  
  .با انقضاي مدتي كه عادتاً، احتمال فوت غايب وجود دارد) 3  
  با انقضاي مدت يك سال پس از غيبت) 4  

  
  نكاح منقطع، كدام مورد صحيح است؟در   -4

  .االطالق، تمكين زوجه تأثيري در نفقه نداردعلي) 1  
  .زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود) 2  
  .زوجه درصورت ثبت رسمي نكاح، مستحق نفقه است) 3  
  .ن مالي نداشته باشدزوجه درصورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اينكه زوج تمكّ) 4  

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

  .نامه را به شغل با ضرر كمتر تغيير دهدمستأجر حق دارد شغل مقرّر در اجاره )1  
  .پذير استتغيير شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بيشتر، رأساً از سوي مستأجر امكان) 2  
  .پذير استمستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجويز دادگاه امكانتغيير شغل به درخواست ) 3  
  شغل مقرّر را با تجويز دادگاه  ّ مالكانه متعارف، ولو بدون رضايت مالك، تواند با پرداخت حقمستأجر مي  )4  

  .تغيير دهد    
  
  مقامي به مفهوم جانشيني است؟كدام مورد، از مصاديق قائم  -6

  كمحا  امين غايب ـ) 1  
  متولّي موقوفه   وصي ـ) 2  
  له ولي قهري ـ موصي) 3  
  1356مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر   له ـموصي) 4  

با آگاهي كامل، يكسان بودن شماره .................. .......با شماره داوطلبي....................................................اينجانب 
مه و دفترچه سؤاالت، نوع و صندلي خود با شماره داوطلبي مندرج در باالي كارت ورود به جلسه، باالي پاسخنا

  .نمايم ام را تأييد مي شده بر روي دفترچه سؤاالت و پايين پاسخنامه كد كنترل درج
  

  :امضا                                                                                                                    
  

 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3 صفحه    آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت 

 

201 C

  كدام مورد درخصوص احكام عقد مزارعه، صحيح است؟  -7
  .غصب كند، عامل حقّ فسخ نخواهد داشت  اگر شخص ثالثي، زميني را كه تسليم عامل شده است،) 1  
  .در عقد مزارعه، اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولي عقد صحيح است) 2  
  3 (مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود، عامل حقّ فسخ دارد چنانچه زمين مورد.  
  .مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمين مورداجاره را مطلقاً ندارد) 4  

  
  پذير است؟ل مشترك امكانيك از موارد زير، تقسيم مادر كدام  - 8

  .ر باشدتقسيم براي برخي از شركا مضر و تقاضاي تقسيم از طرف غيرمتضرّ) 1  
  .رغم مضر بودن تقسيم، دادگاه تقسيم را ضروري تشخيص دهدبه) 2  
  .تقسيم به تراضي، موجب از ماليت افتادن مال شود) 3  
  شرط عدم تقسيم در ضمن عقد جعاله) 4  

  
قانون مسئوليت مدني، مجتمعاً خسارتي به ديگري وارد سازند، در توزيع  12گرِ مشمول ماده هرگاه چند كار  -9

  كدام مورد صحيح است؟  نهايي مسئوليت،
  .كارگران، به تساوي مسئوليت دارند) 1  
  .كارفرما و كارگران، متضامناً مسئول هستند) 2  
  .مسئول نهايي جبران ضرر، درهرحال كارفرماست) 3  
  .شودمسئوليت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعيين مي ميزان) 4  

  
در عقد بيعي، شرط شده است كه چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خريدار تأديه نشود، بايع اختيار   - 10

  كدام مورد درخصوص اين شرط، صحيح است؟. فسخ دارد
  .با استفاده از خيار تأخير ثمن، بايع حقّ فسخ دارد) 1  
  .چنين شرطي، از احكام خيار شرط تبعيت نخواهد كرد) 2  
  .علت عدم ذكر مدت حقّ فسخ، باطل استشرط و عقد، به) 3  
  .شودبا توجه به مقرّرات حاكم، معامله با حقّ استرداد تلقي مي) 4  

  
  كدام مورد، بيانگر مفهوم وكالت مطلق است؟  -11

  .ناظر به اداره تمام امور غيرمالي موكّل است) 2  .ناظر به اداره امور مالي و غيرمالي موكّل است )1  
  .ناظر به اداره عام امور موكّل است) 4  .ناظر به مديريت اموال موكّل است )3  

  
  كه در وقوع عقد، ترديد حاصل شود، كدام مورد صحيح است؟درصورتي  -12

  .شوداصل صحت جاري نمي) 2  .مطابق اصل استصحاب، معامله صحيح است )1  
  .موجب اصل لزوم، طرفين ملزم به قرارداد هستندبه) 4  .طابق اصل حاكميت اراده، عقد معتبر استم )3  

  
  شود؟يك از اشخاص زير، از سمت خود منعزل ميكدام  -13

  1 (قهري درصورت عدم رعايت غبطه صغير كه منجر به ضرر وي شود ولي.  
  .عليه شودمولّيكه با اقدام و تعدي او، ضرري متوجه وصي درصورتي) 2  
  .متولّي منصوب از سوي واقف، چنانچه خيانت وي ثابت شود) 3  
  قيم درصورت ابتال به جنون ادواري) 4  

  
قبل از اينكه » الف«. فروشدمي» ج«سهم خود را به » ب«. زمين شريك هستند  ، در يك قطعه»ب«و » الف«  -14

  مورد صحيح است؟ كدام. فروشدمي» د«اخذ به شفعه كند، سهم خود را به 
  .وجود دارد» ج«حقّ شفعه براي ) 1  
  .شودمنتقل مي» د«مقامي به حقّ شفعه به قائم) 2  
  .حقّ شفعه دارد» الف«  اقاله شود،» د«و » الف«كه بيع ميان درصورتي) 3  
  .حقّ شفعه دارد» د«  به انتقال شفعه تصريح شود،» د«و » الف«كه در معامله ميان درصورتي) 4  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4 صفحه    آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت 

 

201 C

  يك از موارد زير، موجب زوال حقّ انتفاع است؟كدام  -15
  درصورت فوت مالك، اگر براي حقّ انتفاع، مدتي معين نشده باشد) 1  
  درصورت تعدي و تفريط منتفع كه موجب ضرر فاحش شود) 2  
  درصورت انتقال ملك به غير، بدون اذن منتفع) 3  
  درصورت انتقال حقّ انتفاع، بدون اذن مالك) 4  

  
شود كه گلدان  بعداً معلوم مي. شودعنوان جنس نقره به متصالح تمليك ميدر عقد صلح مجاني، گلداني به  -16

  معامله چه وضعي دارد؟. مذكور از طال بوده است
    .لحاظ تخلّف از وصف منظور، متصالح حقّ فسخ داردبه )1  
  .لحاظ مجاني بودن صلح، معامله صحيح استبه) 2  
  .است عقد صلح باطل) 3  
  .عقد صلح غيرنافذ است) 4  

  
  يك از عقود زير، اساساً باطل است؟كدام  -17

  قرارداد الحاقي با شرايط ناعادالنه) 1  
  انتقال مجاني ماترك، قبل از پرداخت ديون متوفي) 2  
  .بيع مال غير، توسط شخصي كه از سوي مالك، قبالً ممنوع از انتقال شده است) 3  
  .طرفين، تعيين اجل تحويل مبيع به فروشنده محول شده است بيعي كه طبق توافق) 4  

  
  يك از موارد زير درخصوص نقش قبولي در معامالت، صحيح است؟كدام  -18

  .تواند پس از قبض واقع شودقبولي در عقد عيني، مي) 1  
  .در تحقق قبولي در عقد رضايي، صرف رضا كافي است) 2  
  .شود كه ايجاب صورت گرفته است قبولي بايد به همان شكلي اعالم )3  
  .قبولي ايجاب پس از رد آن، درصورتي معتبر است كه تغييري در مفاد ايجاب داده نشود) 4  

  
  هاي زير، نافذ است؟يك از وكالتكدام  -19

  وكالت مجنون از رشيد، جهت بيع) 1  
  وكالت رشيد از غيررشيد، جهت صلح مال ) 2  
  د، براي قبولي هبهوكالت صغير مميز از غيررشي) 3  
  وكالت صغير غيرمميز از صغير مميز، براي قبولي هبه) 4  

  
  يك از ورثه، نصف تركه است؟فرض كدام  -20

  .اگرچه از همسر ديگر باشد  زوجه، درصورت نبودن اوالد براي متوفي،) 1  
  .فرد باشد كه منحصربهخواهر ابويني يا ابي تنها، درصورتي) 2  
  .باشد فرد بهپسر، اگر فرزند منحصرهريك از دختر يا ) 3  
  .كالله امي، اگر تنها باشد) 4  

  
  :آيين دادرسي مدني

  
پس از انجام مزايده، در كدام صورت، مالك . شود مالي در واحد اجراي احكام مدني به مزايده گذاشته مي  -21

  مال شود؟هاي اجرايي، مانع انتقال  تواند با پرداخت كليه بدهي و هزينه مي) عليه محكوم(
  له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد و يا با قبول بيشترين بها،  مال، غيرمنقول باشد و محكوم  )1  

  .برنده مزايده اعالم شده باشد    
  .له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد مال، منقول و يا غيرمنقول باشد و محكوم) 2  
  .له با قبول بيشترين بها، برنده مزايده اعالم شده باشد مال، غيرمنقول باشد و محكوم  )3  
  .له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد مال، غيرمنقول باشد و محكوم) 4  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5 صفحه    آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت 

 

201 C

  دسترس باشد، كدام مورد صحيح است؟ به عين معين و غيرقابلِ اگر محكوم  -22
  .ماند ونده اجرايي تا دسترسي به مال مفتوح ميبه تأثيري نداشته و پر عدم قابليت دسترسي به عين معين محكوم) 1  
  .شود عليه وصول مي قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و درصورت عدم تراضي، توسط دادگاه تعيين و از محكوم) 2  
  .شود عليه وصول مي قيمت آن صرفاً با تراضي طرفين تعيين و از محكوم) 3  
  .شود عليه دريافت مي ومقيمت آن صرفاً توسط دادگاه تعيين و از محك) 4  

  
عليه، در مقام اجراي حكم قطعي ديوان عدالت اداري به موانع قانوني استناد كند، كدام  چنانچه محكوم  -23

  مورد صحيح است؟
  شود و  چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي تلقي مي  )1  

  .گردد عبه صادركننده رأي قطعي ارجاع ميپرونده جهت رسيدگي به ش    
   چنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي  )2  

  .شود تلقي شده و پرونده براي رسيدگي به شعبه تجديدنظر ديوان ارجاع مي     
   داري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسيچنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت ا  )3  

  .شود تلقي شده و پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع مي     
  .عليه بايد موانع قانوني را برداشته و حكم را اجرا كند شود و محكوم اين جهت عذر موجه محسوب نمي  )4  

  
شود، و نسبت به آن در دادگاه عمومي درخواست تجديدنظر مي شودرأيي از شوراي حلّ اختالف صادر مي  -24

چنانچه دادگاه عمومي رأي شورا را به علت رد صالحيت شورا فسخ كند و دعوي از صالحيت دادگستري 
  خارج نباشد، كدام مورد صحيح است؟

  .كند پرونده را به مرجع صالح ارسال مي) 1  
  .است رسيدگي ماهوي نموده و رأي صادره قطعي) 2  
  .نمايد پرونده را جهت اعمال قواعد صالحيت، به شوراي حلّ اختالف اعاده مي) 3  
  .تواند با توجه به بهاي خواسته، قابل تجديدنظر باشد رسيدگي ماهوي نموده و رأي دادگاه مي) 4  

  
در . شود مياي با موضوع بازداشت يك ميليارد ريال از دادگاه عمومي حقوقي صادر  قرار تأمين خواسته  -25

  جهت اجراي مفاد قرار، كدام مورد صحيح است؟
  عليه در  هاي محكوم مرجع اجراكننده رأي بايد رأساً به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب  )1  

  .را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند... ها و  بانك    
  تواند به بانك مركزي  ، مرجع اجراكننده رأي نميبا توجه به اينكه حكمي عليه خوانده صادر نشده است  )2  

  .عليه را اعالم نمايد هاي محكوم دستور دهد كه فهرست حساب    
  له، به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه  مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكوم  )3  

  .مذكور تسليم كندرا براي توقيف به مرجع ... ها و  عليه در بانك هاي محكوم حساب    
  شده باشد، مرجع  فقط چنانچه مستند قرار تأمين خواسته اسناد رسمي و يا اسناد تجاري واخواست  )4  

  .عليه را اعالم نمايد هاي محكوم تواند به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست حساب اجراكننده رأي مي    
  

  متوفي، كدام مورد صحيح است؟ درخصوص پذيرش درخواست مهروموم تركه از سوي طلبكار  -26
  كه در مقابل طلب، رهن  فقط چنانچه طلب وي مستند به سند رسمي و يا حكم قطعي باشد و يا درصورتي) 1  

  . شود و يا تأمين ديگري نباشد، به مقدار طلب پذيرفته مي    
  شود، حتي اگر رهن  فقط چنانچه طلب وي مستند به حكم قطعي دادگاه باشد، به مقدار طلب پذيرفته مي) 2  

  .و يا تأمين ديگري داشته باشد    
  .شود كه وراث صريحاً تركه را قبول كرده باشند فقط درصورتي پذيرفته مي) 3  
  .شود صورت پذيرفته نمي در هيچ) 4  

  
  
  


