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 مدنیمجموعه تست های حقوق 

                            ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است ...طبق قانون مدنی  -1

 غيرمنقول استدر حكم (4     منقول تبعي است(3  غيرمنقول است(2  غيرمنقول تبعي است(1

                    اموال مذكور در كدام گزينه در حكم منقول است:              -2

 اشجار، نهال و قلمه كه بريده و كنده نشده است.(2 االجاره يك باب خانه و ثمن يك دستگاه اتومبيلسهام شركتها، مال(1

 دستگاه رايانه و موتور آب تراكتور،(4     حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال ديگري(3

                                                               كدام گزينه غلط است:  -3

 وقف بر حمل صحيح است منوط به اينكه زنده به دنيا آيد.(1

 بايد دعوي را ثابت نمايد. يتدر موضوع اختالف در ملكيت و وقفيت، اصل وقفيت است و مدعي ملك(2

 تواند براي اداره امور موقوفه وكيل بگيرد.متولي وقف اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي(3

 شود.مرگ واقف پيش از قبض دادن وقف سبب بطالن آن مي(4

          در صورتی كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند ...  -4

 شود.باطل ميحق انتفاع (2      شود.حق انتفاع زائل مي(1

 مالك اختيار فسخ حق انتفاع را دارد.(4    فقط ضامن خسارات وارده به مالك است.(3

اقف فوت چنانچه در عقد وقف، واقف خود را متولی قرار دهد و قبل از آنكه مال موقوفه به تصرف موقوف عليهم داده شود و -5

                                       نمايد:

 عقد وقف صحيح است و نياز به قبض موقوف عليهم نيست.(2    ف غيرنافذ است.عقد وق(1

 ث واقف مكلفند مال موقوفه را به قبض موقوف عليهم بدهند.ار(و4    گردد.عقد وقف باطل مي(3

                                                     المصرف ...منافع موقوفات مجهول -6

 رسد.قف مياغرض وبه به اقرب (2   شود.عمومي مي صرف بريات(1

صرف تحقيقق و تبليقو و نشقر كتقب در زمينقه معقارف اسقالمي        (4 رسد.با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصرف فقراء مي(3

 شود.مي

                                                               اگر مجراي آب شخصی در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابی به هم برسد، تعمير مجرا به عهده كيست؟ -7

 دهند.هر دو كه به اشتراك انجام مي(1
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باشقد   برد، ولي اگر خرابي سبب خسارت به خانقه ا مانع عبور آب شود، تعمير آن به عهده كسي است كه آب مي(اگر خرابي مجر2

 دفع ضرر به عهده مالك خانه است.

 صاحبخانه(3

 ب مجراي آبصاح(4

 عقد از جهت مطلق يا مشروط بودن تاثير اراده تقسيم می شود به: -8

 (عقد تحميلي و عقد آزاد4      (عقد رضايي و تشريفاتي3  عقد مطلق و مشروط (2 (عقد معلق و منجز1

                                      اثر عقد معلق پيش از وقوع شرط چيست؟ -9

 آيد در حدود مقتضاي خود نفوذ حقوقي دارد.حقي كه در اثر عقد به وجود مي (2  شود.تمامي آثارش ظاهر مي (1

 هيچ اثري ندارد. (4  هنوز عقد وجود حقوقي پيدا نكرده است. (3

رداي آن يک شركت توليدي آمادگی خود را براي فروش نوع مشخصی از محصوالت خود با قيمتی معين آگهی می كند و ف -10

امهه تقاضهاي   روز بازرگانی خريد مقدار معلوم از آن كاال را از طريق نامه اعالم می كند و مدير شركت سه ماه بعد از دريافت ن

 بازرگان را

                             می پذيرد. معامله چه وضعی دارد؟ 

 به طور صحيح منعقد مي شود. آگهي شركت در حكم ايجاب است و با ارسال نامه خريد بازرگان عقد (1

 آگهي شركت در حكم ايجاب است و با قبول بازرگان عقد به طور صحيح منعقد مي شود. (2

 معامله باطل است به علت عدم توالي بين ايحاب و قبول. (3

 س از قبول مدير شركت عقد به طور صحيح منعقد مي شود.پمفاد نامه خريد بازرگان ايجاب تلقي شده و  (4
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 مجموعه تست های آئین دادرسی مدنی

 داند:قاضی مجتهد، قانون حاكم بر پرونده را خالف شرع می -1

 نمايد.س حوزه قضايي ميئياقدام به صدور قرار عدم استماع دعوي و ارسال پرونده به شعبه ديگر از طريق ر(1

 نمايد.س حوزه قضايي ميئيو ارسال پرونده به شعبه ديگر از طريق ر امتناع از رسيدگياقدام به صدور قرار  (2

 باشد.بل اعتراض مينمايد، اما راي او قاق اجتهاد خود ميباقدام به رسيدگي ط(3

 نمايد.س حوزه قضايي ميئيخواست و بازگرداندن پرونده به رادد رد اقدام به صدور قرار(4

سيدگی منان( رو ذينفع نيز مقيم ايران باشد )شهرستان س د(اگر سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده باشد)شهرستان دماون -2

 جع است؟مربه دعاوي راجع به سند مزبور در صالحيت كدام 

(هر يك از 4    نده(دادگاه عمومي محل اقامتگاه خوا3     (دادگاه عمومي شهرستان دماوند2      (دادگاه عمومي شهرستان سمنان1

 دادگاه هاي عمومي ايران

 100ه كد باشند. زن براي مطالبه مهريه خوكنند و در حال حاضر مقيم شهرستان بجنورد میزن و مردي در قم ازدواج می -3

 تواند رجوع كند؟باشد به كدام دادگاه میكه طال میسعدد 

 دادگاه خانواده قم يا بجنورد(4   دادگاه خانواده بجنورد(3      دادگاه عمومي قم يا بجنورد(2     دادگاه عمومي بجنورد(1

ن در انون، رسيدگی به آاگر دعوايی در دادگاه عمومی تهران در حال رسيدگی باشد و در جريان رسيدگی به موجب ق -4

 صالحيت دادگاه انقالب كرج قرار گيرد:

 كند.از آنجا كه دادگاه عمومي صالحيت عام دارد در دادگاه عمومي تهران رسيدگي ادامه پيدا مي(1

 كند.به دليل تغيير صالحيت ذاتي و محلي رسيدگي در دادگاه انقالب كرج ادامه پيدا مي(2

 كند.رسيدگي در دادگاه انقالب كرج ادامه پيدا مي يبه دليل تغيير صالحيت ذات(3

 كند.قانون رسيدگي در دادگاه انقالب كرج ادامه پيدا مي حفقط در صورت تصري(4

صورت  می بايدداند، چه اقداداند و دادگاه عمومی را صالح میاي خود را صالح نمیهيئت نظارت اداره ثبت نسبت به پرونده -5

 دهد؟

 فرستند.جع صالح به ديوان عالي كشور ميمربا صدور قرار عدم صالحيت پرونده را براي تعيين (1

 فرستند  .جع صالح به ديوان عالي كشور ميمربدون صدور قرار عدم صالحيت پرونده را براي تعيين (2

 كنند.از رسيدگي خودداري و پرونده را بايگاني  مي(3

 دهند.مي جع صالح ارجاعمر هپرونده را ب(4
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 باشد.دعواي تقسيم تركه متوفی در صالحيت دادگاه..............می -6

 ه وراثااقامتگ(4  اقامتگاه خوانده يا خواندگان(3  آخرين اقامتگاه متوفي(2  محل فوت(1

 قواعد آيين دادرسی مدنی: -7

   اند. يعلي االصول تكميل(2    اند. مريعلي االصول ا(1

 اند جز در خصوص صالحيت ذاتي و سازمان قضايي. يتكميل(4   اند. يتكميل ،صالحيتفقط در حيطه (3

 باشد.ل غير منقول و مطالبه اجرت المسمی آن به ترتيب.............میمثمطالبه اجرت ال -8

 غير منقول، غير منقول(4   منقول، منقول(3  غير منقول، منقول(2  منقول، غير منقول(1

 به تنظيم سند رسمی يک دستگاه آپارتمان  در صالحيت: دعواي الزام -9

 دادگاه عمومي محل وقوع ملك است.(1

 خوانده است. اقامت محل دادگاه عمومي(2

 راضي نمايند.تدادگاه عمومي محل وقوع ملك است مگر آنكه طرفين به نحو ديگري (3

 ا محل وقوع ملك است.يدادگاه عمومي محل اقامت خوانده (4

 موكل در زندان باشد:اگر  -10

 تصديق اثر انگشت او با وكيل است. (2        س يا معاون زندان است.ئيتصديق اثر انگشت او با ر(1

تصديق اثر انگشت او عالوه بر وكيل با رئيس يا (4       س يا معاون زندان است.ئيتصديق اثر انگشت او با وكيل يا ر (3

 است. نمعاون زندا
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 تجارتمجموعه تست های حقوق 

 فروش اموال منقول: -1

 تجارت است.اگر به قصد تحصيل سود باشد عمل (2    به طور مطلق عمل تجاري است.(1

 عمل تجاري نمي باشد.(4      عمل تجاري حكمي است.(3

 كدام مورد مصداق عمل تجاري است؟-2

صدور و (4      خريد و فروش اموال منقول و غير منقول(3    تصدي به تسهيل معامالت ملكي(2    حمل و نقل كاال و مسافر(1

 چك يظهرنويس

 تجاري شناخته شود نياز به عنصر تصدي دارد؟كدام مورد براي آنكه به عنوان عمل -3

 يجرا(ح4   داللي(3  تاسيس و به كار انداختن كارخانه(2  عمليات صرافي(1

 باشد؟كدام مورد عمل تجاري نمی-4

تصدي به نمايشگاه ابزار آالت (4      صيد ماهي جهت فروش(3 تاسيس و به كار انداختن كارخانه(2      تمعامله برا(1

 صنعتي

 كدام يک از دفاتر تجاري تاجر، بايد به امضا تاجر برسد؟-5

 هيچ كدام از دفاتر(4 همه دفاتر(3   همه دفاتر جز دفتر كپيه(2  داراييدفتر (1

 معامالت غير منقول در چه صورتی تجاري اند؟ -6

 تجاري ديگر صورت گرفته باشند.اگر به طور تبعي براي انجام يك عمل (2   اگر جهت حوائج تجاري تجار صورت گرفته باشد.(1

 هيچكدام(4    ركت هاي سهامي عام يا خاص صورت گرفته باشند.شاگر توسط (3

 كليه معامالت تجار:-7

 تاجر شخصيباشند مگر معامالت راجع به حوائج تجاري مي(2         باشند.تجاري مي(1

 باشد مگر ثابت شود كه مربوط به امور تجاري نيست.تجاري مي(4  باشند مگر معامالت غير منقول او.تجارتي مي(3

 كدام گزينه صحيح است؟ -8

 جزءدر مورد كسبه  حتيثبت اسم تجارتي الزامي است (2  جزءثبت اسم تجارتي الزامي است جز در مورد كسبه  (1

 ت.ثبت اسم تجاري الزامي نيس(4 جزءثبت اسم تجاري علي االصول الزامي است جز در مورد كسبه (3
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 دفاتر تجاري تاجر: -9

 همگي نياز به امضا نماينده اداره ثبت دارند جز دفتر كپيه. (2  همگي نياز به امضا نماينده اداره ثبت دارند.(1

 نياز به امضا نماينده اداره ثبت ندارند (4 نياز به امضا نماينده اداره ثبت ندارند جز دفتر دارايي(3

 اسم تجارتی: -10

 باشد.داراي اعتبار نا محدود است و قابل نقل و انتقال مي(2 .انقضا به مدت شش ماه قابل نقل و انتقال استبعد از (1

 .يستداراي اعتبار نامحدود است و قابل نقل و انتقال ن(4    در مدت اعتبار قابل نقل و انتقال است.(3
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 مجموعه تست های راز مجازات اسالمی

 تفسير مضّيق در ايران: -1

 به موجب قانون پذيرفته شده است.(2     به موجب راي وحدت رويه پذيرفته شده است.(1

 به موجب رويه قضايي پذيرفته شده است.(4         به موجب اصول مسلّم حقوقي پذيرفته شده است.(3

 اسبق می شود؟بمكدام يک از قوانين زير همواره عطف  -2

 همه موارد(4   قانون تفسيري(3   ماهويقانون (2  يقانون شكل (1

 در كدام گزينه تمامی جرايم مطلق هستند؟ -3

 تخريب، آتش زدن عمدي، افتراي عملي، حمل سالح غير مجاز(2 تهديد به قتل، نشر اكاذيب، ارتشاء، حفاري غير مجاز(1

 سرقت تعزيري، كالهبرداري، اختالس، حمل مواد  مخدر(4 قانونيسقط جنين، حمل سالح غير مجاز،  افتراي عملي، تصرف غير (3

ز دو سبب ق.م.ا در صورت اجتماع دو سبب عدوانی، سبب مقدم در تأثير را ضامن می داند. حال اگر هيچ يک ا 364 ماده -4

 عدوانی نباشند كدام يک مسئول است؟

 سبب مقدم در تأثير(4  بيشتر بودهسببي كه تأثيرش (3 سبب متصل به نتيجه(2 خر در تأثيروسبب م(1

 تشخيص مجازات مساعدتر به حال متهم با ...... است.-5

 دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين(2     صرفاً قاضي صادر كننده رأي(1

 دادگاه صادر كننده رأي با كسب نظر متهم(4      خود متهم(3

ع جرم بل از وقوقی مجازات يا اقدامات تأمينی بايد به موجب قانونی باشد كه ق.م.ا در مقررات و نظامات دولت 11طبق ماده  -6

م و اسبق نشدن قوانين جزايی منصرف از احكابمقاعده عطف  45وضع شده است. از ديگر سو طبق رأي وحدت رويه شماره 

 قوانين الهی است. با جمع اين دو مورد كدام گزينه درست است؟

 اسبق نمي شود.بمدر تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده  قانون عطف (2       اسبق مي شود.بمانون عطف قصاص وديات، ق و در حدود(1

 2و1(4        اسبق نمي شود.بمقصاص وديات قانون عطف  و در حدود (3

 محاكمه شود، مجازات 62دستگير شده و در سال  61مرتكب سرقت تعزيري شود و در سال  1359خصی در سال شاگر  -7

 هد بود؟ااو بر اساس كدام قانون خو

 (1361قانون راجع به مجازات اسالمي) (2     (1304قانون مجازات عمومي) (1

 قانون مجازات اسالمي(4      (1362قانون تعزيرات )(3
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 چنانچه قانون الحق مجازات جرمی را تخفيف دهد و حكم در حال اجرا باشد: -8

 اقدامي متصور نيست.به لحاظ شروع به اجرا هيچ (1

 اعاده دادرسي نمايد.تقاضاي محكوم عليه مي تواند از همان دادگاه صادر كننده رأي (2

 دادگاه صادر كننده مكلف است مجازات را تخفيف دهد.(3

 محكوم عليه مي تواند از ديوان عالي تقاضاي اعاده دادرسي كند.(4

 چيست؟رويه ديوان عالی كشور در خصوص رابطه عليت  -9

 ثر را مسئول ميداند.(همواره سبب مؤ1

 همواره سبب مقدم را مسئول ميداند.(2

 خر را مسئول ميداند.ؤثر يا ممؤبا توجه به اوضاع و احوال سبب (3

 واضح و مشخص نيست ولي در مجموع فرد را مسئول آثار مستقيم و غير مستقيم عمل خود ميداند.(4

 بق می شود؟كدام يک از قوانين زير عطف بماس-10

 ير قضايي تبديل كند.(معاذيرقانوني را به معاذ2    شرايط اعطاي تعليق مجازات اضافه كند.(بر 1

 جرمي را كه مقّيد بوده مطلق اعالم كند.(4    را به اقدام تاميني تبديل كند.(مجازات جرمي 3
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 آئین دادرسی کیفریمجموعه تست های 

 كدام يک از قوانين زير دادسرا را از سازمان قضايی ايران حذف كرد؟-1

 1373قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب (1 

 1381قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقالب مصوب (2 

 1378دادرسي داد گاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري قانون آيين (3 

 1368مصوب  2و1قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (4 

 با حذف دادسرا از سازمان قضايی ايران وظايف دادستان به چه كسی واگذار شده بود؟ -2

 هيچكدام(4   ضابطان(3   ساي دادگستري شهرستانؤر(2   روساي محاكم(1 

 س حوزه قضايی همان.........است.منظور از ريي -3

         رييس دادگستري(3      رييس شعبه اول دادگاه عمومي(2   دادستان(1 

 3و  2(موارد 4

  :1290هم اكنون قانون اصول محاكمات جزايی مصوب -4

به طور كامل منسوخ است و قابليت اجرا (2      نظامي اجرا شود. سرايصرفا در داد(1

 ندارد.

صرفا در دادگقاه انققالب اجقرا    (4   شودمي در سازمان قضايي نيرو هاي مسلح)دادسرا و دادگاه نظامي(اجرا (3

 شود.مي 

 به معناي تعليق تعقيب توسط..... است.ب(اقتضاي تعقيب)متقضی بودن تعقي -5

 روساي محاكم          (3            باز پرسان           (2   دادستانها         (1 

 ضابطان دادگستري (4 

 در حال حاضر نظام حاكم بر دادرسی كيفري ايران نظام ....... است. -6

 تفتيشي(4        مختلط            (3          اتهامي       (2  اسالمي         (1 

 در نظام مختلط،رسيدگی در مرحله دادگاه: -8

 علني و غير ترافعي است(2   غير علني و غير ترافعي است.                (1 

 علني و ترافعي است.(4    غير علني،سري و ترافعي است.             (3 

 منظور از قاعده قانونی بودن تعقيب چيست؟ -9

 ماده قانوني مربوطه بايد در حكم قيد شود(2           ماده قانوني مربوطه بايد در كيفر خواست قيد شود.(1

نهاد تعقيب )دادستان يا هقر مققام ديگر(مكلقف بقه     (4            بيني شده باشد تعقيب بايد در قانون پيش(3

 تعقيب همه ي جرايم است.

 قاعده قانونی بودن تعقيب: -10

به طور ضمني در حقوق ايران مورد پذيرش ققرار  (2    پيش بيني شده است. حقوق ايرانصراحتا در (1 

 گرفته است.

 در حقوق ايران به نظر دادستانها واگذار شده است.(4    نشده است.حقوق ايران مورد قبول واقع  در(3 
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 اصول فقهمجموعه تست های 

 ....نیدر وضع تعي -1

 ال است.موضع مقدم بر استع(2       ال مقدم بر وضع است.ماستع(1

 بر ديگري تقدم ندارد. يك هيچ(4  لفظ براي معنا وضع شده است. يال است اما بطور ضمنممقدم بر استع وضع(3

 المعنی الحقيقی تعريف كدام مورد است؟ ۃوحدلفظ معتعدد ال -2

 اشتراك لفظي(4       اشتراك معنوي(3   ترادف(2    حقيقت(1

 يه كدام گزينه درست است؟عدر مورد حقيقت شر -3

 معناي شرعي مناسبتي با معناي موضوع له ندارد.(2  شارع باشد. طتواندوضع تعييني الفاظ توسا ميهآن تن (منشاء1

 چنين چيزي ثابت نشده است.(4   آن استعماالت مجازي بوده است. (منشاء3

 الت زير، مشتق تعيين شده به نحو حقيقت، استعمال نشده است؟در كدام يک از جم -4

 علي ديروز نشسته بود.(2  گوييم.تحصيلي جديد را به دانشمندان آينده مملكت تبريك ميسال (1

 من فردا مسافر هستم.(4    قبولي شما در رشته پزشكي مبارك. ،آقاي دكتر(3

 الباً و بدون مناسبت در غير معناي حقيقی استعمال شود آنرا چه گويند؟غاگر لفظی  -5

 منقول(4   كمشكّ(3   مشترك(2   مرتجل(1

آن ت صوب در يد او تلف شده اسغ))هرگاه مالک رجوع كند به غاصبی كه مال مگويد:قانون مدنی كه می 318در ماده  -6

 .ال..مال شده است، اين استعماستعتصرف ( به معنی سلطه و د(شخص حق رجوع به غاصب ديگر را ندارد...(( كلمه))ي

 مجاز است. فيبه علت تبادر عر(2      است. تحقيق فيبه علت تبادر عر(1

 ر مجاز است.دعدم تبا لتبه ع(4      صيص حقيقت است.خبه علت ت(3

 چيست؟ نی حقيقی آن لفظ بوده يا مجازي، تكليفعهرگاه ترديد نماييم مقصود و مراد متكلم از لفظ به كار رفته، م -7

 جانب معني حقيقي لفظ ذالحقيقه و اتخا(فقط رجوع به اصاله 1

 الظهورو اتخاذ جانب معني حقيقي لفظ لهبه اصا رجوع(2

 فهر يك از معاني حقيقي و مجازي بنابر تبادر عر ذول لفظي و اتخاصرجوع به هر يك از ا(3

 و اتخاذ معني حقيقي لفظ فيرجوع به تبادر عر(4
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