 -1کام یک از دعاوی زیر ،از جمله دعاوی طاری نیست ؟
 .1اعتراض ثالث

 . 2جلب ثالث

 . 3ورود ثالث

 . 4دعوای متقابل

 – 2کدام گزینه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نیست ؟
 . 1گزارش اصالحی
 . 2آرای سایر مراجع قضاوتی مثل هیئت حل اختالف کارگر وکار فرما
 . 3قرار سقوط دعوا
 . 4تصمیم های دادگاه در امور حسبی
 - 3اختالفات مربوط به امور دولتی  ،در چه صورت  ،امکان ارجاع به داوری را خواهند داشت ؟
 . 1تصویب هیئت وزیران و اطالع مجلس

 . 2تایید شورای نگهبان

 . 3تصویب مجلس

 . 4تصویب مجلس و اذن رئیس جمهور

 -4کدام گزینه برای صحت عقد بیع صحیح است ؟
 . 1مبیع باید عین باشد

 . 2در جایی که مبیع عین معین باشد

 . 3مبیع می توان عین یا حق عینی باشد

 . 4ثمن باید کلی باشد

 – 5در خصوص مصادیق خیار غبن در عقد بیع کداک گزینه صحیح نمی باشد ؟
 . 1اصال خیار غبن در عقد بیع جاری نمی شود

 . 2در جایی که مبیع عین معین باشد

 . 3در جایی که مبیع کلی فی الذمه باشد

 . 4در جایی که مبیع کلی در معین باشد

 – 6قدرت بر تسلیم مبیع چه زمانی معتبر است ؟
 . 1در زمان انعقاد بیع الزم است

 . 2در زمان اجرای عقد بیع وتسلیم مبیع الزم است

 . 3شرط صحت عقد بیع نمی باشد

 . 4در زمان تسلیم مبیع الزم نمی باشد

 – 7قدرت بر تسلیم مبیع چه زمانی معتبر است ؟
 . 1در زمان انعقاد بیع الزم است

 . 2در زمان اجرای عقد بیع و تسلیم مبیع الزم است

 . 3شرط صحت عقد بیع نمی باشد

 . 4در زمان تسلیم مبیع الزم نمی باشد .

 – 8اجاره مال مشاع چه حکمی دارد ؟
 . 1صحیح است ولی تسلیم عین متاجره منوط است به اذن شریک
 . 2باطل است زیرا تصرف در مال غیر است
 . 3صحیح است و نیازی به اذن سایر شرکا ندارد
 . 4غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ سایر شرکا ندارد
 - 9کدام گزینه در مورد عقد جعاله صحیح است ؟
 . 1جعاله عقدی است جایز
 . 2جعاله عقدی است الزم
 . 3جعاله از سوی جاعل است ولی از سوی عامل جایز است
 . 4جعاله اعم از خاص یا عام یک نوع ایقاع است
 – 11ماهیت عقد قرض چیست؟
 . 1عقدی است الزم
 . 3از طرف مقترض الزم واز طرف مقترض جایز است

 . 2عقدی است جاز
 . 4از طرف مقترض جایز و از طرف مقرض الزم است

 – 11کدام گینه صحیح است ؟
. 1صلح بالعوض الزم است

 . 2صلح بالعوض باطل است

 . 3صلح بالعوض جایز است

 . 4صلح بالعوض غیر نافذ است

 – 12چنانچه خوانده ی دعوا  ،شخص حقوقی باشد  ،در دادخواست :
 . 1نام واقامتگاه مدیر عامل نوشته می شود

 . 2نام واقامتگاه مدیر عامل و شخص حقوقی نوشته می شود

 . 3نام واقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود

 . 4نام واقامتگاه اعضای هیات مدیره نوشته می شود

 – 13اگر گواهی گواهان  ،جز ادله ی استنادی خواهان در دادخواست تقدیمی باشد :
 . 1نیازی به ذکر مشخصات گواهان و اشاره به دلیل گواهی در دادخواست نیست
 . 2باید اسامی و شمخصات و محل اقامت گواهان در دادخواست ذکر شود
 . 3باید صرفا گواهی گواهان در قسمت ادله قید شود

 . 4فقط ذکر نا ونام خانوادگی گواه کافی است
 – 14هر گاه مدیر دفتر دادگاه  ،در اخطار رفع نقص  ،مهلت رفع نقص را پنج روز تعیین نموده و خواهان در این مدت رفع نقص
ننماید  ،باید :
 . 1قرار رد دادخواست صادر شود
 . 2موعد ده روزه ای برای رفع نقص تعیین و به خواهان ابالغ شود
 . 3موعد پنج روزه ی دیگری تعیین و به خواهان ابالغ شود
 . 4به دعوا رسیدگی گردیده و دفتر دادگاه تجدید نظر اخطار رفع نقص صادر نماید
 – 15تصمیمی که ماهوی بوده ولی قاطع دعوا نباشد چه نام دارد؟
 .1حکم

 . 2دستور موقت

 . 3اقدام تامنی

 . 4قرار

 – 16پس از اعالم ختم دادرسی :
 . 1ادعای جدید و دلیل جدید پذیرفته نمی شود
 . 2ادعای جدید پذیرفته نمی شود ولی دلیل جدید پذیرفته می شود
 . 3ادعای جدید پذیرفته می شود ولی دلیل جدید پذیرفته می شود
 . 4ادعای جدید و دلیل جدید پذیرفته می شود
 – 17در صورتی که دعوا به استناد سند عادی اقامه شده و خواهان اصول اسناد را در مهلت مقرر قانونی حاضر نکند  ،با انکار
خوانده :
 . 1سند از عداد دالیل خواهان خارج می شود
 . 2قرار رد دعوای خوانده صادر می شود
 . 3به خواهان ابالغ می شود که اصول اسناد را در جلسه ی بعد حاضر کند
 . 4قرار ابطال دادخواست صادر می شود
 – 18در صورتی که با دعوت قبلی  ،هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشده و دادگاه نتواند بدون اخذ توضیح  ،رای دهد :
 . 1دادخواست ابطال می شود

 . 2قرار رد دعوا صادر می شود

 . 3وقت رسیدگی تجدید و طرفین مجددا دعوت می شوند

 . 4قرار رد دادخواست صادر می شود

 – 19جلسه ای که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقاف دادگاه تعیین می شود  ،چه نام دارد؟
 . 2جلسه ی فوق العاده

 . 1جلسه ی عادی

 . 3وقت نظارت

 . 4جلسه ی خارج از نوبت

 – 21منظور از " تا جلسه ی اول دادرسی " چه زمانی است ؟
 . 1تا قبل از وارد شدن اصحاب دعوا به جلسه ی اول
 . 2تا پایان جلسه ی اول
 . 3اولین اقدام ذینفع در اولین جلسه را نیز دربر می گیرد
 . 4تا قبل از اولین دفاع ذینفع
 – 21مهلت کدام یک از اقدامات زیر  ،تا پایان جلسه اول دادرسی نمی باشد؟
 . 1ایرادات

 . 2اعتراض به بهای خواسته

 . 3افزایش خواسته

 . 4دعوای متقابل

 - 22چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست  ،خوانده فوت نموده باشد  ،دادگاه :
 . 1به رسی دگی ادامه داده و در صورت دعوا  ،علیه ورثه ی وی مبادرت به صدور رای می نماید
 . 2قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید
 . 3قرار سقوط دعوا را صادر می نماید
 . 4قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید
 – 23اگر در دادخواست  ،محل اقامت خواهان مشخص نباشد .....................:
 . 1اخطار رفع نقص ارسال می شود
 . 2دادخواست فورا رد می شود
 . 3مراتب در روزنامه آگهی می شود
 . 4دادخواست پس از دو روز و در صورت عدم مراجعه ی خواهان رد می شود
 – 24فقط در صورتی به اولین جلسه ی دادگاه  ،اولین جلسه ی دادرسب گفته می شود که موجبات رسیدگی فراهم بوده و :
 . 1خوانده دفاع کرده باشد  . 2اصحاب دعوا حاضر بوده و دفاع کرده باشند
 . 3خوانده حاضر باشد  . 4خوانده فرصت وامکان دفاع داشته باشد ولو ننماید

 – 22در دعوای طالق  ،با فوت خواهان :
 . 1دعوا متوقف می شود
 . 3دعوا زائل می شود

 . 2رسیدگی ادامه می یابد
 . 4دعوا منتقل می شود

 – 22دادخواست دعوای متقابل باید :
 . 1تا پایان جلسه ی اول دادرسی اظهار و ظرف سه روز پس از جلسه تقدیم شود
 . 2تا پایان جلسه ی اول دادرسب تقدیم شود
 . 3تا پایان جلسه ی اول دادرسی اظهار و ظرف ده روز پس از جلسه تقدیم شود
 . 4تا جلسه ی اول دادرسی اظهار و ظرف پنج روز پس از جلسه تقدیم شود
 – 22در کدامیک از مراحل دادرسی  ،طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند ؟
 . 1مرحله ی نخستین

 . 2مرحله ی تجدید نظر
 . 4در هر مرحله از دادرسی

 . 3مرحله ی فرجام

 – 22کدامیک از شرکت های زیر در حقوق ایران وجود ندارد ؟
 . 1شرکت مدنی  . 2شرکت مختلط غیر سهامی
 . 3شرکت دولتی

 . 4شرکت تک شریکی

 – 22شرکت دولتی از کدام نوع شرکت می باشد ؟
 . 1شرکت سهامی

 . 2شرکت با مسئولیت محدود

 . 3شرکت سهامی وتضامنی

 . 4شرکت تضامنی

 – 33در شرکت سهامی عام موسسین چند درصد سرمایه ای را که خود تعهد نموده اند را باید نقدا بپردازند ؟
 . 1حداکثر % 23

 . 2حداقل % 33

 . 3حداکثر % 32

 – 31شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا چه زمانی ادامه دارد؟
 . 1تا پایان تصفیه

 . 2تا زمان انحالل

 . 3به موجب رای قطعی دادگاه

 . 4به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده

 . 4الاقل %32

 – 32از نظر قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی کجاست ؟
 . 2مرکز اصلی شرکت

 . 1مرکز عملیات

 . 3مرکز اصلی شرکت و مرکز عملیات

 . 4مرکز اداره

 – 33شرکت تعاونی تابع کدام قانون می باشد ؟
 . 1قانون بخش تعاونی

 . 2شرکت سهامی عام
 . 4شرکت نسبی

 . 3شرکت سهامی خاص

 – 34در کدام شرکت نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت باشد ؟
 . 1شرکت سهامی

 . 2شرکت سهامی عام

 . 3شرکت سهامی خاص

 . 4شرکت نسبی

 – 32کدامیک از عقود زیر به جنون یکی از طرفین منفسخ می شود ؟
 . 3عقد بیع

 . 1عقد جایز  . 2عقد خیاری

 . 4عقد الزم

 – 32کدامیک از عقود زیر نسبت به یک طرف الزم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد ؟
 . 1عقد هبه

 . 2عقد رهن

 . 3عقد صلح

 . 4عقد معاوضه

 – 32عقد خیاری چه نوع عقدی است ؟
 . 1عقد الزرم

 . 2عقد جایز

 . 3عقد آزاد

 . 4نسبت به یک طرف الزم و نسبت به طرف دیگر جایز

 – 32اگر کسی در حالت مستی معامله کند حکم آن معامله چیست؟
 . 1باطل است به دلیل فقدان قصد
 . 2باطل است به دلیل فقدان رضایت
 . 3باطل است به دلیل فقدان جهت
 . 4غیر نافذ است به دلیل فقدان رضایت و پس از رفع مستی می تواند آنرا تنفیذ یا رد کند
 – 32معامله در نتیجه سو استفاده از اضطرار چه وضعیتی دارد؟
 . 1نافذ  . 2باطل

 . 3غیر نافذ

 . 4غیر قابل استناد

 – 43عقودی که بر طبق قانون واقع می شود بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است  ،ناظر برکدام اصل است؟
 . 2اصل عدم

 . 1اصل صحت

 . 3اصل لزوم

 . 4اصل نسبی بودن

 – 41کدامیک از عقود زیر قابل اقاله نیست ؟
 . 1عقد نکاح

 . 2عقد بیع

 . 4عقد صلح

 . 3عقد هبه

 – 42کدامیک از عملیات های تجاری زیرکه در زمره خدمات مالی هستند  ،در قانون تجارت مورد اشاره قرار نگرفته اند ؟
 . 1بیمه

 . 2صرافی

 . 4بورس

 . 3خدمات بانکی

 – 43کدام عمل حقوقی زیر ذاتا تجارتی محسوب می شود ؟
 . 1صدور برات  . 2ضمانت سفته  . 3صدور چک

 . 4ظهر نویسی سفته

 – 44در کدام مورد از احکام تجارتی  ،بدون نیاز به تایید در مرحله باالتر به طور موقت اجرا می شود؟
 . 1حکم تامین خواسته

 . 2حکم ور شکستگی

 . 3قرار معاینه محل

 . 4حکم انحالل شرکت تجارتی

 – 42دارنده سفته برای حفظ حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس  ،ظرف چه مهلتی باید اعتراض کند؟
 . 1ده روز از تاریخ وعده سفته
 . 3یک سال از تاریخ وعده سفته

 . 2ده روز از تاریخ صدور سفته
 – 4یک سال از تاریخ صدور سفته

 – 42دفاتر تجارتی تاجر در چه صورت دلیل محسوب می شوند؟
 . 1در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل شده باشد
 . 2وقتی که دفتر دارای اغتشاش و بی نظمی به نفع صاحب دفتر نباشد
 . 3وقتی که سابقا دفتر تاجر به دلیل خاصی در دادگاه بی اعتبار شناخته شده باشد
 . 4بنا به اراده تاجر و هر زمان تا ده سال پس از تاریخ تنظیم
 – 42در حبس عین از راه وصیت  ،مالک چه میزان از دارایی خود را می تواند برای بعد از فوت خود  ،وقف کند یا دستور وقف ان را به وصی یا
وارثان خود بدهند ؟
 . 1ثلث

 . 2ربع

 . 3خمس

 . 4نصف

 – 42کدامیک از عقود زیرذ تملیکی نمی باشد؟
 . 1بیع

 . 2معاوضه

 . 3وصیت

 . 4نکاح

 – 42در کدامیک از موارد زیر فروش عین موقوفه مجاز نمی باشد ؟
 . 1متولی فروش آن را ضروری بداند

 . 2در معرض خرابی باشد

 . 3بیم خونریزی موقوف علیهم برود

 . 4خراب شود

 – 23دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته  ،در صالحیت کدام مرجع است ؟
 . 1اداره ی ثبت محل وقوع ملک

 . 2اداره ی کل ثبت استان

 . 3دادگاه حقوقی محل وقوع ملک

 . 4دادگاه حقوقی مرکز استان

 – 21مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از شورای حل اختالف کدام است؟
 .1دادگاه تجدید نظر استانه
 . 2دادگاه عمومی حوزه قضائی مرکز استان
 . 3آرای صادره از شورای حل اختالف  ،قابل تجدیدنظر نیستند
 . 4دادگاه عمومی حوزه قضائی مقر شورا
 – 22وظیفه ی کمیسیون ماده ی  22قانون شهرداری چیست ؟
 . 1رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حریم شهرهایی که وزارت تعیین می نماید
 . 2رفع اختالف بین شهرداری و مودی در خصوص عوارض
 . 3رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها
 . 4رسیدگی به تخلفات ساختمانی ادارات دولتی
 – 23چنانچه دادخواست دهنده به دادگاه حقوقی  ،وکیل رسمی خواهان بوده و حق اقامه ی دعوا به نمایندگی موکل  ،نیز در وکالت نامه ی او
قید شده باشد اما وکیل دادگستری نبوده و پروانه ی معتبر مشاوره ی حقوقی نیز نداشته باشد  ،دادگاه چه تکلیفی در برابر این دعوا دارد ؟
. 1آن را می پذیرد
 . 2قرار رد دعوا صادر می کند
 . 3قرار ابطال دعوارا صادر می کند

 . 4خواهان را ملزم به حضور در دادگاه یا معرفی وکیل جدید می نماید
 – 24مرجع ابطال مصوبات مغایر با قانون دولت کدام است ؟
 . 2دیوان عدالت اداری پس از مشورت با رویس جمهور

 . 1دیوان عالی کشور
 . 3رئیس دیوان عدالت اداری

 . 4دیوان عدالت اداری

 – 22چه زمانی قانون الزم االجرا می گردد ؟
 . 2پس از گذشت  33روز در روزنامه های کثیر االنتشار

 . 1به محض تایید در شورای نگهبان

 . 4به محض انتشار در روزنامه رسمی

 . 3پس از  12روز از انتشار در روزنامه ی رسمی
 – 22مرجع صالحیتدار تغییر آیین نامه مصوب وزارت کشور کدام است ؟
 . 1مجلس شورای اسالمی  . 2قوه مجریه

 . 3رئیس مجلس

 . 4دیوان عدالت اداری

 – 22شورای نگهبان مرجع نظارتی مستقیم بر کدام قوانین است ؟
 . 1قوانین عادی

 . 2کلیه قوانین
 . 4کلیه مصوبات عمومی

 . 3قوانین عادی و قانون اساسی
 – 22کدام قانون جنبه قانون شکلی دارد؟
 . 1عقد نکاح

 . 2آئین دادرسی مدنی

 . 3قوائد قرارداد کار

 . 4قواعد چگونگی تشکیل قرارداد

 – 22در صورتی که قانونجدید در برخی موضوعات بار قانون قدیم در تعارض باشد چه وضعیت حقوقی ایجاد می شود؟
 . 1ابطال قانون قدیم
 . 3نسخ کلی قانون قدیم

 . 2تخصیص قانون قدیم
 . 4عدم اجرای برخی موضوعات قانون جدید

 – 23علت اصلی اینکه حقوق کار عمدتا در گرایش حقوق عمومی قرار می گیرد چیست؟
 . 1دخالت دولت در روابط کار
 . 3دولتی بودن برخی مشاغل کارگری

 . 2حضور کارفرمایان دولتی در روابط کار
 . 4تاسیس سند یکاهای کارگری

