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 ؟ ًوی تاضسزضج وساهیه اظ گعیٌِ ّای ظیط زض آگْی همسهاتی ضطٍضی  –1

 حذٍد ًاحیِ ای وِ تایذ تِ حثت تشسذ –الف 

 تزوش ایٌىِ دس غَست ػذم دسخَاست حثت هله تِ ػٌَاى هجَْل الواله آگْی هی ضَد –ب 

 تػشیح ضَد وِ دس غَست ػذم دس خَاست حثت هله سٌذ هالىیت تٌام دٍلت غادس خَاّذ ضذ –د 

 اخغاس تِ وساًی وِ حك دس خَاست حثت داسًذ جْت تسلین اظْاسًاهِ تِ اداسُ حثت  –د 

 ؟ چِ اضراغی حك ثثت ًساضًس – 2

 فشهاًذاساى ٍ استاًذاساى ًسثت تِ اهالن دٍلت –الف 

 هتَلیاى هَلَفات –ب 

 ٍغی دس حلج هؤتذ ٍ تالی – د

هتػذی اهَس حثس ًسثت تِ اهالوی وِ تِ ًفغ ػوَهی حثس ضذُ ٍ هتػذی یا هحثَس لِ دس اهالوی وِ تِ ًمغ اضخاظ هؼیي  –د 

 حثس ضذُ است .

ّط گاُ زض پصیطش تماضای ثثت اذتالفی تیي اضراظ ٍ ازاضات ثثت ٍالغ ضَز یا زض تػطف اضراظ تعاحن یا تؼاضؼ  – 3

 تاضس ضفغ ذتالف ٍ تؼییي تىلیف تا چِ هطجؼی است ؟

 ّیأت ًظاست –ب                    سئیس اداسُ حثت –الف 

 ثت ضَسایؼالی ح –د                      حثت احَال استاى –د 

 ساظهاى ثثت اسٌاز ٍ اهالن وطَض ٍاتستِ تِ چِ ًْازی است ؟ – 4

 لَُ همٌٌِ –ب                          لَُ لضائیِ –الف 

 هستمل است  –د                    ٍصاست دادگستشی –د 

ضا هٌتطط هی وٌس ٍ تِ وساًی ازاضُ ثثت ًسثت تِ اهالوی وِ اظْاضًاهِ ّای هطتَط تِ آًْا ػَزت زازُ ًطسُ است اػالًی  – 5

 وِ حك تماضای ثثت ضا زاضًس چِ هستی ضا هْلت هی زٌّس تا تماضای ثثت ًوایٌس؟

 دٍ هاُ –د         سٍص 51 –د            یه هاُ -ب       سٍص 51 –الف 

 اًتطاض آگْی همسهاتی تِ چِ غَضت است ؟ – 6

 فمظ دس سٍصًاهِ سسوی –ب                       فمظ دس جشایذ وخیش االًتطاس –الف 

  ّن دس جشایذ وخیش االًتطاس ّن دسسٍصًاهِ سسوی  –د 

 اًتطاس دس ّواى ًاحیِ ای وِ تایذ تِ حثت تشسذ وافی است  –د 

فطم هرػَغی وِ اظ عطف ازاضُ ثثت تِ وسی وِ حك زض ذَاست ثثت زاضز زازُ هی ضَز تا تا تىویل ٍ اػازُ آى  – 7

 زضذَاست ثثت ًوایس ؟

 دسخَاست حثت –ب                        اظْاسًاهِ حثتی –الف 
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 تػذیك حثت –د                                حثت اختیاسی –د 

 ؟ًساضًس چِ وساًی حك زضذَاست ثثت  – 8

 هتػشفیي اهالن تؼٌَاى هالىیت  –الف 

 اداسُ داسایی ًسثت تِ اهالن دٍلت –ب 

 اًتمال دٌّذگاى اهالن تؼٌَاى هالىیت –د 

 ضْشداساى ًسثت تِ اهالن ضْشداسی ّا –د 

 هتَلی هَلَفات ػام الوٌفؼِ زض چِ ظهاًی تایس زضذَاست تماضای ثثت ًوایٌس ؟ -9

 سٍص اص تاسیخ اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی 51ظشف  –الف 

 سٍص اص تاسیخ اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی 03ظشف  –ب 

 هاُ اص تاسیخ اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی 2ظشف  –د 

 سٍص اص تاسیخ اًتطاس اٍلیي آگْی همذهاتی 51ظشف  –د 

 هطجغ تمسین اػتطاؼ تط حسٍز وجاست ؟ -11

 اداسُ حثت تْشاى –ب                          اداسُ حثت هحل –الف 

 دادگاُ ػوَهی –د                  اداسُ ول اسٌاد ٍ اهالن –د 

 ثثت لٌَات هستمل چگًَِ است ؟ -11

                 تاتغ حثت هله است –الف 

 دس دفتش جذاگاًِ تٌام حثت لٌَات اًجام هی ضَد –ب 

 ًیاصی تِ حثت ًذاسد –د 

 اسُ حثت هحلدس اد –د 

 وسام هَضز اظ هَاضز شیل اظ آثاض هثثت ثثت هله است ؟ – 12

د                     اػتثاس ًذاضتي تػشف یا سأی داٍس هخالف –د              ػذم جشیام هشٍس صهاى –ب            سلة هالىیت اغیاس –الف 

 احثات هالىیت وسی وِ هله تٌام اٍ حثت ضذُ –

 ّیأت ًظاضت زض وجا تطىیل هی ضَز ؟ – 13

 فمظ تْشاى –د      هشوض استاى –د      تخص  –ب       ضْشستاى  –الف 

 وسام یه اظ هَاضز شیل اظ اضتثاّات غیط هؤثط زض آگْی ًَتتی است ؟ – 14

 اضتثاُ دس اسن هتماضی –الف 

 اضتثاُ دس هحل ٍلَع هله –ب 
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 اضتثاُ دس ضواسُ فشػی هله دس هَاسدی وِ اضتثاُ هضتَس دس اظْاسًاهِ ٍ آگْی ًَتتی تِ ػول آهذُ تاضذ  –د 

 اضتثاُ دس ضواسُ فشػی هله دس هَاسدی وِ دس اظْاسًاهِ غحیحاً لیذ ٍلی دس آگْی اضتثاُ ضذُ تاضذ -د 

 تطریع تؼاضؼ اسٌاز هالىیت تا چِ اضگاًی است ؟ – 15

 اداسُ حثت هحل –ب                ّیأت ًظاست –الف 

 دفاتش اسٌاد سسوی –د              ضَسای ػالی حثت –د 

 

 د 1- 

 الف2- 

 ب 3-  

 الف 4- 4

 د 5-  

 الف 6-  

 الف 7-  

 د 8-  

 ب9 - 

 الف10 -  

 ب 11-  

 د 12-  

 د 13-  

 د 14-  

 الف 15–  

 

 ................ ٍاگصاض ضَز   زض غَضتی زض زفتط اهالن ثثت هی ضَز وِ تطای هستی تیص اظ  هٌافغ هله –1

 سال 8 –د             سال 5 –د            سال 6 –ب                   سال 7 –الف 
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 وسام گعیٌِ زض هَضز تفىیه هله غحیح است ؟ – 2

 هله لاتل تفىیه ًثَدُ ٍ فمظ ساختواى لاتل تفىیه است –الف 

 تٌْا هله هفشٍص لاتل تفىیه تِ لغؼات وَچىتش است –ب 

 تٌْا هله هطاع لاتل تفىیه تِ لغؼات وَچىتش است –د 

 ّن هله هفشٍص ّن هله هطاع لاتل تفىیه تِ لغؼات وَچىتش است –د 

تك لاًَى زض زفتط اهالن تِ ثثت ضسیس زٍلت فمظ وسی ضا وِ هله تِ لاًَى ثثت ))ّویي وِ هلىی هغا 22هغاتك هازُ  – 3

ًام اٍثثت ضسُ یا وسی وِ هله تِ اٍ هتمل ضسُ ٍ ایي اًتمال زض زفتط اهالن تِ ثثت ضسُ یا ایٌىِ هله اظ هاله ضسوی اضث 

 تِ اٍ ضسیسُ تاضس هاله ذَاّس ضٌاذت (( تٌْا استثٌاء ٍاضزُ تط آى وسام است؟ 

 اسٌاد هالىیت هؼاسؼ –الف 

 غذٍس سٌذ هالىیت جذیذ –ب 

 سٌذ هالىیت غادسُ تذٍى سػایت تطشیفات لاًًَی –د 

 تثذیل اسٌاد هالىیت هطاػی –د 

 

 زفتط اهالن یا سٌس هالىیت تاضس .................... .  ّط گاُ ضأی زاٍض هرالف هٌسضجات – 4

 سأی داٍس تاعل است  –الف 

 ػایت همشسات لاًًَی غادس ضَدغحیح تَدُ ٍلیىي لاتل اػتشاؼ دس ّیأت ًظاست استسأی داٍس اگش تا س –ب 

 هٌذسجات سٌذ تاعل است –د 

 هٌذسجات سٌذ اغالح هی ضَد –د 

 زض وساهیه اظ هَاضز ظیط ضأی ّیأت ًظاضت لغؼی هحسَب هی ضَز؟ – 5

 ضىایت اص ًظش سئیس اداسُ حثت دس خػَظ ضىایت ًسثت تِ اجشاء سٌذ  -الف 

 اضتثاّاتی وِ دس جشیاى ػولیات همذهاتی حثت ٍالغ ضذُ ٍ لثل اص حثت هله دس دفتش اهالن هَسد تَ.جِ لشاس گیشد.  - ب

 تطخیع تؼاسؼ اسٌاد هالىیت  –د 

 سفغ اختالف ٍ اتغال یا اغالح دس خَاست حثت دس غَست اختالف یا اضتثاُ یا تضاحوذس تػشف اضخاظ –د 

 ..................... است .  اظ ضَضای ػالی ثثت اظ ٍظایف ٍ اذتیاضات  ِزض ذَاست ایجاز ٍحست ضٍی – 6

 سئیس دیَاى ػذالت اداسی  –الف 

 سئیس ساصهاى حثت اسٌاد ٍ اهالن وطَس –ب 

 سئیس لَُ لضائیِ –د 
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 ّیأت ًظاست –د 

آگْی ًَتتی الظم هٌتطط ًطَز ٍ اگط زض جطیاى ثثت ػوَهی اهالن ٍالغ زض یه ترص اظ حَظُ ثثتی هؼیي اظ ضٍی اضتثاُ  -7

 22تؼس اظ پایاى ػولیات ثثتی ٍ غسٍض سٌس هالىیت تِ ًام هتماضی ثثت ضرع زیگط هؼتطؼ آى تاضس تط اساس هفاز هازُ 

 لاًَى ثثت ٍی .....

 تِ دلیل ػذم سػایت لاًَى هی تَاًذ اػتشاؼ خَد سا تِ اداسُ حثت اسائِ وٌذ. –الف 

 ى هی تَاًذ دػَی خَد سا هثٌی تش اتغال یا اغالح سٌذ تِ دادگاُ ػوَهی اسائِ وٌذ.تِ دلیل ػذم سػایت لاًَ –ب 

 تِ دلیل پایاى ػولیات حثتی حك اػتشاؼ ًذاسد –د 

 تِ دلیل پایاى ػولیات حثتی دس غَست احثات حك هالىیت خَد دس دادگاُ هی تَاًذ لیوت صهیي سا اص هاله حثتی دسیافت ًوایذ  –د 

 لاًَى هتون لاًَى ثثت اسٌاز ٍ اهالن زض چِ سالی تػَیة ضس؟ – 8

 4698 -د         :468 –د        4689 -ب         4687 –الف 

ًظط تِ اّویت ذاظ وسام یه اظ زفاتط ظیط ، اظ جْت هتضوي تَزى حمَق اضراظ ، ٍتطای جلَگیطی اظ ًاتَزی اًْا زض  – 9

 رِ ًَضتِ هی ضس؟تْطاى یه ًسرِ ٍ زض ضْطستاًْا زٍ ًس

 دفتش اهالن ٍ حثت لٌَات –ب          دفتش تَصیغ اظْاسًاهِ –الف 

 دفتش سپشدُ ّا –د                  دفتش اسٌاد سسوی –د 

 هوَْض ضَز؟  تِ استثٌاء وسام زفتط تمیِ زفاتط تایس تَسیلِ زازستاى ػوَهی ضواضُ گصاضی ٍ اهضاء ٍتِ هْط زازسطا – 11

 ضشوتْا دفتش حثت –الف 

 دفتش گَاّی اهضاء -ب

 دفتش تَصیغ اظْاسًاهَْ دفتش اهالن هجَْل الواله –د 

 دفتش حثت هَلَفات ٍ دفتش ًوایٌذُ اهالن  -د 

 تطضسی همطضات هطتَط تِ اًَاع ثثت ػازی ٍ ثثت ػوَهی اهالن حاوی اظ ایي است وِ ........... – 11

 حثت ػوَهی ٍ ػادی ّش دٍ اجثاسی تَدُ اًذ –الف 

 حثت ػوَهی الضاهی ٍ حثت ػادی اختیاسی تَدُ است –ب 

 حثت ػوَهی دس ّش حال اجثاسی تَدُ ٍ حثت ػادی دس هماعؼی اختیاسی ٍ دس هماعغ دیگش اجثاسی –د 

 حثت ػوَهی دس هماعؼی اختیاسی ٍ دس هماعغ دیگش اجثاسی تَدُ است دس حالیىِ حثت ػادی دس ّش حال اختیاسی تَدُ است  –د 

اهیه اظ آگْی ّای هطتَط تِ ثثت ػوَهی اهالن تایستی تِ لحاػ آثاض حمَلی آى ػالٍُ تط ضٍظًاهِ وثیط االًتطاض زض وس – 12

 ضٍظًاهِ ضسوی وطَض ّن چاج هی ضس ؟

 آگْی ًَتتی ًَتت اٍل –ب               آگْی همذهاًی ًَتت اٍل –الف 

 ذیآگْی تحذی –د                       آگْی حثت ػوَهی –د 
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 حمَلی وِ لاتل ثثت ًوی تاضٌس ضاهل چِ حمَلی است ؟ – 13

 حمَق استفالی تِ تثغ اغل هله –الف 

 حمَق ٍاگزاس ضذُ ًسثت تِ ػیي اص لثیل سىٌی ٍ سلثی ٍ ػوشی –ب 

 هؼاهالت ساجغ تِ هٌافغ اهالن  –د 

 حك اٍلَیت –د 

 هْوتطیي آگْی اظ هیاى آگْی ّای ثثتی وسام است ؟ – 14

 آگْی تحذیذی –ب                    آگْی همذهاتی –الف 

 آگْی اختػاغی –د                         آگْی ًَتتی –د 

زض ّط هَلغ وِ ازاضُ ثثت ، اجطاء ثثت ػوَهی ضا زض ترص هؼیٌی زض ًظط هی گیطز تایس الالل چٌس ضٍظ لثل اظ اًتطاض  – 15

 تِ ًوایٌسُ اٍلاف آى هحل اعالع زّس؟  آگْی

 سٍص 63 –ب                        سٍص 48 –لف ا

 سٍص 53 –د                          سٍص 93 –د 

 

 ب1 - 

 د  2-

 الف3 - 

 الف 4- 

 ب 5- 

 ب 6 -

 ب7 - 

 الف 8 -

 ب9 - 

 د 10- 

 د 11- 

 ب 12 -



7 

 

 د13 - 

 د14 - 

 الف 15– 

 

 سٌس هالىیت زض غلح هحاتاتی تا حك فسد تطای هُػالح چگًَِ غازض هی ضَز؟ –1

 تٌام هػالح تالیذ غلح غادس هی ضَد –الف 

 تِ ًام هتػالح تا لیذ حك فسخ تشای غُلح غادس هی ضَد  –ب 

 تٌام ّش یه وِ تَافك ًوایٌذ تا لیذ غُلح غادس هی ضَد –د 

 سخ تحَیل ًوی ضَد.تِ ًام هُتػالح غادس ٍتا پایاى هذت ف –د 

 وساهیه اظ هَاضز ظیط تسٍى تغییط هاله ًوی تَاى سٌس هالىیت جسیس غازض وطز؟ – 2

 هالىیت هطاػی  تثذیل اسٌاد –ب                   تفىیه –الف 

 دس ٍغیت تٌام هػی لِ  –د                      تجویغ –د 

 ٍ تحسیس حسٍز ...... است .فاغلِ تیي اًتطاض آگْی تحسیس حسٍز ٍ ضٍظ تؼییي  – 3

 سٍص 93سٍص ٍ حذاوخش  53حذالل  –ب             سٍص 93سٍص ٍ حذاوخش  63حذالل  -الف

 سٍص 93 –د                                            سٍص 53 –د 

 چِ اهالوی جْت ثثت ٍ غسٍض سٌس هالىیت ًیاظهٌس آگْی ًَتتی ًوی تاضٌس؟ – 4

 حػِ هتػشفی صاسع وِ دس اجشای لاًَى اغالحات اسضی ٍاگزاس ضذُ است . –الف 

 لٌَات -ب

 هاضیي آالت هٌػَتِ دس هله –د 

 هؼاهالت ساجغ تِ اًتمال هٌافغ هله  –د 

 آگْی همسهاتی زض چٌس ًَتت ٍ زض وسام ضٍظًاهِ هٌتطط هی ضَز ؟ – 5

           سٍصًاهِ وخیش االًتطاس  -یه ًَتت  –الف 

 فمظ ًَتت اٍل دس سٍصًاهِ سسوی –سِ ًَتت  –ب 

 سٍصًاهِ وخیش االًتطاس –سِ ًَتت  –د 

 سٍصًاهِ هحلی –یه ًَتت  –د 
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وسام یه اظ زفاتط ثثت شیل الصوط الظم ًیست تَسظ زازستاى ضْطستاى ضواضُ گصاضی ٍ اهضاء ضسُ ٍ تِ هْط زازسطا هوَْض  – 6

 ضَز؟

 دفتش حثت هَلَفات –ب            دفتش گَاّی اهضاء –الف 

 دفتش اهالن هجَْل الواله –د                دفتش ضثت ضشوتْا –د 

 تطضسی اًَاع همطضات هطتَط تِ اًَاع ثثت ػازی ٍ ثثت ػوَهی اهالن حاوی اظ ایي است وِ .............  – 7

 حثت ػوَهی ٍ ػادی ّش دٍ اجثاسی تَدًذ –الف 

 اسی تَدُ استحثت ػوَهی الضاهی ٍ حثت ػادی اختی -ب

 حثت ػوَهی دس ّش حال اجثاسی تَدُ ٍ حثت ػادی دس هماعؼی اختیاسی ٍ دس هماعغ دیگش اجثاسی تَدُ است . –د 

 حثت ػوَهی دس هماعؼی اختیاسی ٍ دس هماعغ دیگش اجثاسی تَدُ است دس حالیىِ حثت ػادی دس ّش حال اختیاسی تَدُ است . -د

ثت ػوَهی اهالن هی تایستی تِ لحاػ آثاض حمَلی آى ػالٍُ تط ضٍظًاهِ وثیط االًتطاض زض وساهیه اظ آگْی ّای هطتَط تِ ث – 8

 ضٍظًاهِ ضسوی ّن چاج هی ضس؟

 آگْی ًَتتی ًَتت اٍل –ب             آگْی همذهاتی ًَتت اٍل –الف 

 آگْی تحذیذی –د                       آگْی حثت ػوَهی –د 

 ؟ ًیستتطای تؼییي حسٍز ٍ ػولیات تحسیسی احتیاج زض وسام هَضز تؼییي ٍلت ٍ  – 9

 دس هَسد اػیاى احذاث ضذُ دس صهیي داسای سٌذ هالىیت تِ ارى هاله صهیي –الف 

 ًسثت تِ هاتمی اهالن هطاػی وِ دس هَسد لسوتی اص آى دس خَاست حثت ضذُ ٍ لثال تحذیذ ضذُ است . –ب 

 دس غَستی وِ یه یا چٌذ حذ هله هَسد تحذیذ اص اهَال ػوَهی هشتَط تِ دٍلت ٍ ضْشداسی ٍ یا حشین لاًًَی آًْا تاضذ. –د 

 ًسثت تِ اهالن هجَْل الواله وِ دس اجشای لاًَى اغالحات اسضی تِ صاسػاى ٍاگزاس ضذُ است . –د 

 اى تػطف ...... ًاهیس.تػطف هَضث ضا هی تَاى تػطف ٍاضث تلمی وطزُ ٍ آى ضا هی تَ – 11

 تػشف حسی  –ب                    تػشف هادی –الف 

 تػشف تالوثاضشُ –د                    تػشف هؼٌَی  –د 

 چِ ضرػی حك زض ذَاست ثثت ػوَهی اهالن زٍلتی ضا زاضز؟ – 11

 سئیس جوَْس یا هؼاٍى اٍل ٍ یا ّش یه اص استاًذاساى  -ب                                    اداسُ داسایی  -الف 

 اداسُ ای وِ هله دٍلتی دس تػشف آى است –د 

 اداسُ هسىي ٍ ضْشساصی  -د

هغاتك لاًَى ثثت زض هؼاهالت تا حك استطزاز وِ ضاهل هؼاهالت تا ضطط ذیاض هثل تیغ ضطط یا تؼٌَاى لغؼی تا ضطط ًصض  -12

 لك تِ چِ ضرػی است ؟ذاضج هی ضَز هالىیت هال هتؼ
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 اًتمال دٌّذُ -ب     واهال هغاتك همشسات حمَق هذًی است  –الف 

 اًتمال گیشًذُ  –د                        ّش وذام تماضای حثت ًوایٌذ -د 

 وسام یه اظ هَاضز شیل اظ هػازیك هال هجَْل الواله ثثتی است ؟ -13

 هال غیش هٌمَلی وِ ًسثت تِ آى دس هْلت همشس تماضای حثت ًطذُ تاضذ اػن اص ایٌىِ هاله آى هؼلَم تاضذ یا ًِ. –الف 

 هال غیش هٌمَلی وِ هاله آى هؼلَم ًثاضذ –ب 

 هال غیش هٌمَلی وِ هاله هؼلَم ًذاضتِ ٍ ًسثت تِ آى دس هْلت همشس تماضای حثت ًطذُ تاضذ  –د 

 له آى هؼلَم تَدُ ٍلیىي ًسثت تِ آى دس هْلت همشس تماضای حثت ًطذُ تاضذهال غیش هٌمَلی وِ ها -د

 اگط اػتطاؼ تط حس اظ ًاحیِ ضرع غیط هجاٍض تؼول آهسُ تاضس تىلیف ازاضُ ثثت چِ ذَاّس تَز؟ – 14

 اظْاس ًظش ریل دادخَاست اػتشاؼ ٍ دػَت اص سئیس دادگاُ ػوَهی جْت تأییذ آى –الف 

 اسسال تِ دادگاُ جْت سسذیگی –ب 

 اسجاع تِ ّیأت تطخیع –د 

 اظْاس ًظش سئیس اداسُ حثت دس ریل دادخَاست اػتشاؼ هیٌی تش غیش هؤحش تَدى آى ٍ اتالؽ تِ هؼتشؼ –د 

زض هَاضز اػتطاؼ تط حسٍز ٍ حمَق اضتفالی اگط هَضز اػتطاؼ اظ اهالوی تاضس وِ زض جطیاى همطضات اغالحات اضضی تِ  – 15

ظاضػیي ٍاگصاض ضسُ تاضسیا هطتَط تِ لغؼاتی تاضس وِ زض سْن هاله لطاض گطفتِ ٍ یا هطتَط تِ هستثٌیات تاضس هطجغ ضسیسگی تِ 

 اػتطاؼ وسام است؟

 اداسُ حثت -ب              ّیأت ًظاست –الف 

 دادگاُ ػوَهی -د               ّیأت تطخیع –د 

 ب  1-

 د 2-  

 ب 3-  

 الف 4-  

 د5 -  

 د 6-  

 د7 -  

 ب 8-  

 ب 9-  
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 د 10-  

 الف 11-  

 ب 12-  

 الف 13-  

 د14 -  

 د 15-  

 

 

  

 ...... آگْی تطای غسٍض سٌس هالىیت الوثٌی ..... ًَتت هٌتطط هی ضَز ٍ هست اػتطاؼ ...... ضٍظ اظ تاضید -4

 / اًتطاس ًَتت دٍم 43دٍ /  –ب                                / اًتطاس 43یه /  –الف 

 / اًتطاسات ًَتت سَم  53سِ /  –د                     / اًتطاسات ًَتت اٍل 63دٍ /  –د 

 چِ ظهاًی آگْی تحسیس حسٍز اهالن هٌتطط هی ضَز؟ – 2

 پس اص اًتطاس آگْی ّای ًَتتی  –الف 

 پس اص اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی  -ب

 پس اص اًتطاس آگْی ًَتتی ٍ سپشی ضذى هذت اػتشاؼ –د 

 پس اص اًتطاس آگْی ًَتتی ٍ ًشسیذى هذت اػتشاؼ دس هَػذ همشس -د

 هی گطزًس؟       هجاٍضیي هلىی وِ هطاحل ثثت ضا عی هی وٌس ، تَسظ وسام آگْی تطای حضَض زض هحل ٍلَع هله احضاض – 3

         آگْی تحذیذی -ب        آگْی ًَتتی –الف 

 آگْی الػالی  -د     آگْی اختػاغی –د 

 اضتثاُ تا وسام هطجغ است؟  چٌاًچِ زض ػولیات تفىیه ٍ تٌظین سٌس ٍ غسٍض سٌس هالىیت اضتثاّی ضخ زّس ضفغ – 7

 ّیأت ًظاست –ب                  ضَسای ػالی حثت –الف 

 ّیأت حل اختالف -د                                دادگاُ  –د 

 زٍلت فمظ وسی ضا هاله هی ضٌاسس وِ هله زض ................ تِ ًام ٍی تِ ثثت ضسُ است. – 5

 دفتش تَصیغ اظْاسًاهِ -ب                     دفتش اهالن –الف 

 اظْاسًاهِ -د                دفتش حثت اظْاسًاهِ -د
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 زض حمَق ثثت هله هجَْل الواله وسام است؟ – 6

              آگْی ّای ًَتتی آى هٌتطش ًطذُ است –الف 

 تحذیذ حذٍد آى ًطذُ است -ب

                                  دسخَاست حثت تشایص ًطذُ –د 

 سٌذ هالىیت آى غادس ًطذُ است -د

 هٌتطط هی گطززآگْی ّای ثثتی زض یىی اظ جطایس ............  – 7

 حَصُ حثتی ٍ سٍصًاهِ سسوی -ب         حَصُ حثتی ٍ یا ًضدیه آى ٍ یا هشوض -الف

 سٍصًاهِ سسوی ٍ جشایذ هشوض استاى -د          سٍصًاهِ سسوی ٍجشایذ هشوض وطَس –د 

 ّیأت ًظاضت هطوة اظ چِ وساًی است ؟ – 8

 سئیس حثت ضْشستاى ٍ دٍ ًفش لاضی –الف 

 دادگستشی ٍ هذیش ول حثت ٍ یه سش دفتش اسٌاد سسویسئیس ول  -ب

 هذیش ول حثت استاى ٍ یا لائن همام ٍی ٍ دًٍفش لاضی –د 

 هذیش ول حثت استاى ٍ لائن همام ٍی ٍ یه ًفش لاضی   -د

ن هست اػتطاؼ تط اغل هله اظ تاضید اًتطاض اٍلیي آگْی ًَتتی ٍ هست اػتطاؼ ًسثت تِ تحسیس حسٍز اظ تاضید تٌظی – 9

 غَضت هجلس چٌس ضٍظ است؟

 93هذت اػتشاؼ تِ ًسثت تِ تحذیذ حذٍد  –سٍصهذت اػتشاؼ تِ اغل 63 –الف 

 سٍص 53هذت اػتشاؼ تِ تحذیذ حذٍد  –سٍص هذت اػتشاؼ تِ اغل  83 -ب

 سٍص 53هذت اػتشاؼ تِ تحذیذ حذٍد  –سٍص هذت اػتشاؼ تِ اغل  93 -د

 سٍص 63تِ تحذیذ حذٍد  هذت اػتشاؼ –سٍص هذت اػتشاؼ تِ اغل  3> -د

 وسام یه اظ افطاز شیل حك اػتطاؼ تِ اهالن هٌسضج زض آگْی ًَتتی ضا زاضًس ؟ -11

 هجاٍسیي  –ب                         هالىیي هطاع –الف 

 ّش سِ هَسد -د         اّالی ساوي هحل ٍلَع هله -د

 زض ذَاست تجسیس ًظط زض آضای غیط لغؼی ّیأت ًظاضت ، زض وسام هطجغ لاًًَی اًجام هی گیطز؟ – 11

 ّیأت تجذیذ ًظش -ب                  ضَسای ػالی حثت –الف 

 دادگاُ ػوَهی -د                    ّیذت حل اختالف –د 

 زض غَضتی وِ اظ لحاػ پصیطفتي تماضای ثثت تیي اضراظ ٍ ازاضُ ثثت اذتالف ضَز تؼییي تىلیف تا وسام هطجغ است ؟ – 12

 دادگاُ غالح –ب                هذیش ول حثت حثت استاى –الف 
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 ّیأت حل اختالف –د                                    ّیأت ًظاست -د

 ػی تاضس تطتیة غسٍض سٌس هالىیت تطای چٌیي هلىی چگًَِ است؟اگط هالىیت زضهله ، هطا – 13

             ّش هاله سٌذی تشای توام هله داسد –الف 

 ّش هاله سٌذی ًسثت تِ سْن خَد خَاّذ داضت -ب

 تشای هله تٌْا یه سٌذ هطاػی غادس هی گشدد –د 

 هله تایذ اص حالت هطاع خاسد ضَد ٍ افشاص گشدد -د

ظ تؼییي ضسُ تطای اًجام ػولیات تحسیس حسٍز هتماضی ثثت هله زض هحل حاضط ًثاضس ٍلی هجاٍضیي چٌاًچِ زض ضٍ -14

 هله حاضط تاضٌس:

 ػولیات تحذیذ حذٍد اًجام ًوی ضَد –الف 

 هجاٍسیي اًجام هی ضَد ػولیات تحذیذ حذٍد تا حذٍد اظْاس ضذُ اص ًاحیِ  –ب 

 ػولیات تحذیذ تِ سٍص دیگشی هَوَل ٍ اص هتماضی حثت ٍ هجاٍسیي ػولیات تحذیذ حذٍد سا اًجام هی دّذ –د 

 ػولیات تحذیذ حذٍد اًجام هی ضَد  –د 

 وسام یه اظ هَاضز ظیط جعء اضتثاّات غیط هؤثط زض آگْی ّای ًَتتی تا تَجِ تِ فْطست ّیأت ًظاضت هی تاضس؟ – 15

 ػی هله دس هَاسدی وِ اضتثاُ دس اظْاسًاهِ ٍ آگْی ًَتتی تؼول آهذُ تاضذاضتثاُ دس ضواسُ فش –الف 

 اضتثاُ دس ضواسُ اغلی هله –ب 

 اضتثاُ دس ضواسُ فشػی هله وِ دس اظْاسًاهِ غحیحا لیذ ٍلی دسآگْی اضتثاُ ضذُ است–د 

 اضتثاُ دس ًَع هله هخال تجای تاؽ صهیي آگْی ضذُ است  –د 

 الف 1-  

 ب 2-  

 ب3 -  

 ب4 -  

 الف 5 -  

 د 6-  

 الف  7-  

 د 8-  

 د9 -  
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 د 10-  

 الف 11-  

 د 12-  

 ب13 -  

 ب 14-  

 د 15–  

 

 هی وٌس؟       زض اسٌاز هالىیت هؼاضؼ ، زازگاُ پس اظ ضسیسگی ، وسام سٌس هالىیت ضا تاعل-1

 سٌذ هالىیت تا حثت هؤخش  –الف 

 سٌذ هالىیت همذم  –ب 

 سٌذ هالىیتی وِ جشیاى حثتی آى عثك لاًَى ٍ همشسات غحیحاً اًجام ًطذُ  –د 

 سٌذ هالىیتی وِ داسًذُ آى ، دس هحل هله تػشف ًذاضتِ تاضذ  -د 

 هالن غالحیت ، زض هَضز ثثت اهالن زض وسام حَظُ هی تاضس؟  -2

 اداسُ حثت هحل ٍلغ هله  –الف 

 اداسُ حثت هحل ٍلَع هؼاهلِ –ب 

 اداسُ حثت هحل الاهتگاُ تایغ  –د 

 اداسُ حثت هحل الاهتگاُ هطتشی  -د

 وسام یه اظ هَاضز شیل اظ تىالیف ساظهاى ثثت زض ثثت ػوَهی ًوی تاضس؟   -3

 اًتطاس آگْی حثت ػوَهی  –الف 

 لاًَى حثت  43اًتطاس آگْی همذهاتی یا آگْی هادُ  –ب 

 ضواسُ گزاسی اهالن ٍ پالن وَتی  –د 

 یی هالىاى دس غَستی وِ الذام لاًًَی الصم سا تؼول ًیاٍسد ضٌاسا -د

 لاًَى ثثت ( لاتل لثَل ٍ لاًًَی است؟ 21ٍ  16زض ذالل ػولیات همسهاتی ثثت چِ اػتطاضاتی )هغاتك لاًَى هازُ  – 4

 اػتشاؼ تش حثت  –الف 

 اػتشاؼ تش حذٍد  –ب  

 اػتشاؼ تش حمَق استفالی  –د  
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 ّش سِ هَسد   -د 

 ضسیسگی زض هَضز اذتالفات ٍ اضتثاّات ثثتی وِ زض جطیاى ػولیات ثثتی ضخ هیسّس تِ چِ هطجغ غالحی هی تاضس؟ – 5

 اداسُ حثت هحل ٍلَع هله  –ب                                                   ّیأت ًظاست  –الف 

 ّیچىذام -د                                                      ّش دٍ هشجغ  –د 

 وساهیه اظ هَاضز شیل اظ جولِ هَاضزی است وِ ضسیسگی تِ آى زض غالحیت ضَضایؼالی ثثت هی تاضس؟ – 6 

 دس خَاست تجذیذ ًظش اص آساء غیش لغؼی ّیأت ًظاست  –الف 

 دسخَاست ایجاد ٍحذت سٍیِ -ب

 الف ٍ ب  –د 

 ّیجىذام  –د 

 وسام یه اظ گعیٌِ ّای شیل اظ جولِ هَاضزی است وِ تا حىن ًْایی زازگاُ سٌس هالىیت اتغال یا اغالح هی ضَز؟ – 7

لاًَى حثت )هلىی تا هساحت هؼیي هَسد هؼاهلِ لشاس گشفتِ تاضذ ٍ تؼذاً هؼلَم ضَد وِ اضافِ هساحت  >47دس هَسد اضافِ هساحت هادُ  –الف 

 داسد

 هالىیت تِ دستَس ّیأت ًظاست اغالح یا اتغال سٌذ  –ب 

 دس تؼاسؼ اسٌاد هالىیت  –د 

 ّیچىذام  –د 

 وساهیه اظ گعیٌِ ّای شیل اظ جولِ هَاضزی است وِ اتغال سٌس هالىیت احتیاج تِ حىن زازگاُ ًساضز؟ – 8

 لاًَى حثت >47دس هَسد اضافِ هساحت هغاتك هادُ  –الف 

 دس تؼاسؼ اسٌاد هالىیت –ب 

دس هَسدی وِ سٌذ هالىیت تش اساس اضتثاّی وِ دس ػولیات همذهاتی حثت حاغل ضذُ است غادس گشدیذُ ٍ ّیأت ًظاست اغالح آى سا  –د 

 هخل تِ حمَق دیگشاى تذاًذ. 

 ّیچىذام  –د 

 هْلت تمسین زازذَاست اػتطاؼ تِ تماضای ثثت هله وسام است؟ – 9

         سٍص اص تاسیخ اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی 3>ظشف  –الف 

 سٍص پس اص اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی  93ظشف  –ب 

 سٍص پس اصاًتطاس آگْی همذهاتی  93ظشف  –د 

 سٍص اص تاسیخ اًتطاس اٍلیي آگْی ًَتتی  63ظشف  –د 

 هطجغ زض ذَاست ثثت هَلَفات : – 11
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 دس ٍلف ػام هتَلی ٍ دس ٍلف خاظ هَلَف ػلیْن  –د           ُ اٍلاف است اداس –ب    هتَلی هَلَفِ است  –الف 

 دس ٍلف ػام اداسُ اٍلاف ٍ دس ٍلف خاظ هتَلی هَلَفِ  –د  

ٍاضثی وِ تا ػلن تِ اًتمال هله اظ عطف هَضث ذَز تماضای غسٍض سٌس هالىیت تِ ًام ذَز هی ًوایس تِ ........ هحىَم هی  – 11

 گطزز .

   ویفش ضشٍع تِ والّثشداسی –الف 

 ویفش جؼل اسٌاد  -ب 

 ویفش دسیسِ تشای تشدى هال غیش  –د 

 والّثشداسی  –د 

 هطجغ زضذَاست تفىیه وسام است ؟ – 12

   دفاتش اسٌاد سسوی –الف 

 دادگاُ هحل ٍلَع هله  –ب 

 اهَس اسٌاد حثت  –د 

 حثت هحل   اداسُ –د 

 وسام گعیٌِ اظ اهَال ))غیط هٌمَل(( هحسَب هی گطزز؟ – 13

 حك الؼثَس  –ب                   حك سىٌی  –الف 

 ّوِ هَاسد -د                حك الوجشی –د 

 وساهیه اظ اهَال شیل لاتل ثثت است ؟ – 14

 ٍسائل صساػت  –ب                  حیَاًات –الف 

 تاتلَ هٌػَتِ دس تٌا –د           حمَق استفالی  –د 

 وساهیه اظ افطاز شیل حك زض ذَاست ثثت هله ضا زاضًس؟ -15

                              هتَلیاى هَلَفات –الف 

 ضْشداس ًسثت تِ اهالن ضْشداسی   -ب

 هتػشفیي اهالن تؼٌَاى هالىیت  –د 

 ّوِ هَاسد  –د 

 د 1- 

 الف  2-

 د  3- 
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 د  4- 

 د  5- 

 د  6- 

 د  7- 

 الف  8- 

 الف  9- 

 د  10- 

 د  11- 

 د  12- 

 د  13- 

 د  14- 

 د  15– 

 

 

 

 فاغلِ تیي اًتطاض آگْی تحسیس حسٍز ٍ ضٍظ تؼییي ٍ تحسیس حسٍز......... است. -4

 سٍص  93سٍص ٍ حذاوخش  53حذالل  -ب                     سٍص  93ٍ حذاوخش  63حذالل  -الف

 سٍص 93 -د                                                سٍص  53 –د 

 چِ اهالوی جْت ثثت ٍ غسٍض سٌس هالىیت ًیاظهٌس تِ اًتطاض آگْی ًَتتی ًوی تاضس ؟ -2

                    حػِ هتػشفی وِ دس اجشای لاًَى اغالحات اسضی ٍاگزاس ضذُ است. –الف 

                    هؼاهالت ساجغ تِ اًتمال هٌافغ هله -د                             هاضیي آالت هٌػَتِ دس هله  –د       لٌَات  -ب

 

 آگْی همسهاتی زض چٌس ًَتت ٍ زض وسام ضٍظًاهِ هٌتطط هی ضَز؟-3

                   سٍصًاهِ وخیش االًتطاس  –یه ًَتت  –الف 

 فمظ ًَتت اٍل دس سٍصًاهِ سسوی –سِ ًَتت  –ب 
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               سٍصًاهِ سسوی وخیش االًتطاس –سِ ًَتت  –د 

 سٍصًاهِ هحلی  –یه ًَتت  -د

 زض غلح هحاتاتی تا حك فسد تطای هػالح ، زض ذَاست ثثت اظ چِ وساًی پصیطفتِ هی ضَز؟ -4

              هتػالح  -ب                                            هػالح  –الف 

 هػالح ٍ هتػالح  –د                                    هػالح یا هتػالح  –د 

 زض هَضزی وِ سٌس هالىیت ًعز زیگطی تاضس غسٍض الوثٌای سٌس هالىیت چِ حىوی زاضز؟ -5

               هغلماً اهىاى داسد  –الف 

 اهاى ًذاسد ٍ فمظ سًٍَضت تِ هتماضی دادُ هی ضَد  -ب

 اهىاى داد، دس غَستی وِ استشداد حتی تا غذٍس اجشائیِ ًیض همذٍس ًثاضذ  -د

 اهىاى داسد، دس غَست دادى تأهیي هٌاسة تَسظ هتماضی  –د 

 زض ثثت ػوَهی اهالن زض ذَاست ثثت هَلَفات تط ػْس چِ ضرع یا اضراغی است ؟ -6

                           هتَلی هَلَفِ  –الف 

 تٌْا اداسُ اٍلاف  –ب 

  دس ٍلف ػام هتَلی ٍ دس ٍلف خاظ هَلَف ػلیْن  –د 

 دس ٍلف ػام اداسُ اٍلاف ٍ دس ٍلف خاظ هتَلی هَلَفِ  –د 

   سٌس هالىیت هؼاضؼ سٌسی است وِ : -7

    سٌذ همذم الػذٍس تاضذ  –د                   سٌذ هؤخش الػذٍس تاضذ  -ب                     هَسد تٌاصع تاضذ  –الف 

 سٌذی وِ لثالً تِ ًام دیگشی اظْاس ًاهِ اش پزیشفتِ ضذُ تاضذ -د

  چِ ًَع اضتثاّی تلمی هی ضًَس؟ ًَع هلهٍ اضتثاُ زض   هحل ٍلَع هلهاظ ًظط تأثیط زض آگْی ًَتتی تِ تطتیة اضتثاُ زض  -8

 ّش دٍ هؤحش  –ب                      اٍلی هؤحش ٍ دٍهی غیش هؤحش –الف 

 اٍلی غیش هؤحش ٍ دٍهی هؤحش –د                                                              ّش دٍ غیش هؤحش –د 

 افطاظ زض اغغالح ثثتی وسام است ؟ -9

 تمسین هال غیش هٌمَل هطاع تیي ضشواء تِ ًسثت سْن اًاى  –الف 

 تمسین هال اػن اص هٌمَل ٍ غیش هٌمَل تیي ضشواء  -ب

 اػن اص هطاع ٍ غیش هطاع تیي ضشواء تمسین هال هٌمَل –د 

 اص هطاع ٍ غیش هطاع تیي ضشواء  lتمین هال غیش هٌمَل اع –د 

 .زض حمَق ثثت هجَْل الواله ............  – 11
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   هالی است وِ دس جشیاى حثت ، آگْی ّای آى هٌتطش ًطذُ است –الف 

 هالی است وِ دس جشیاى حثت آى آگْی ّای ًَتتی هٌتطش ٍلی تحذیذ ًطذُ است  –ب 

 هلىی است وِ دس جشیاى ػوَهی ًسثت تِ آى تماضای حثت ًطذُ است  -د 

 ذُ است هلىی است وِ تِ عَس ولی سٌذ هالىیت ًسثت تِ آى غادس ًط –د 

 چِ وساًی حك اػتطاؼ تط ثثت هله ضا زاضًس ٍ هطجغ تمسین زض ذَاست اػتطاؼ زض هْلت همطض وسام است ؟ – 11

 دفتش دادگاُ هحل ٍلَع هله  –توام افشاد  –الف 

 دایشُ یا ضؼثِ حثت هٌتطش وٌٌذُ آگْی ًَتتی –هجاٍسیي  –ب 

 دایشُ یا ضؼثِ هٌتطش وٌٌذُ آگْی ًَتتی  –ّش هذػی ٍ جَد حك تشای خَد دس هله حثت ضذُ ٍ لَ حك استفالی  –د 

 دفتش دادگاُ هحل ٍلَع هله یا دایشُ یا ضؼثِ حثت هٌتطش وٌٌذُ آگْی ًَتتی  –ّش هذػی ٍجَد حك دس هله حثت ضذُ  –د 

 یي ظاضػیي (( وسام است ؟هطجغ تمسین اػتطاؼ تِ حسٍز )) اهالن تمسین ضسُ ت – 12

 ّیأت تطخع  –ب                           ّیأت ًظاست  –الف 

 ساصهاى اغالحات اسضی  –د                   دادگاُ هحل ٍلَع هله –د 

 وساهیه اظ هَاضز شیل زض ذػَظ حمَق ازػایی هؼتطؼ تط ثثت لاتل پصیطش است؟ – 13

 هی تَاًذ حمَق ادػایی خَد سا دس هله هَسد اػتشاؼ هٌتمل ًوایذ ٍ ًیاصی تِ تجذیذ دس خَاست اػتشاؼ ًذاسد. –الف 

تایست زازذَاست اػتطاؼ هجسز  هی تَاًس حمَق ازػایی ذَز ضا زض هله هَضز اػتطاؼ هٌتمل ًوایس ٍلی اًتمال گیطًسُ هی -ب

 زّس

 ًوی تَاًذ حمَق ادػایی خَد سا دس هله هَسد اػتشاؼ هٌتمل ًوایذ  –د 

 ًوی تَاًذ حمَق ادػایی خَد سا دس هله هَسد اػتشاؼ هٌتمل ًوایذ هگش تا سضایت هؼتشؼ  -د

 هطجغ ضسیسگی تِ اذتالفات ثثتی ها تیي اضراظ ٍ ازاضُ ثثت ٍ ًیع اضتثاّات ثثتی حازث زض جطیاى ثثت اهالن یا اسٌاز – 14

 وساهیه اظ هطاجغ تَزُ ٍ تؼساز اػضاء اغلی آى چٌس ًفط است ؟

 سِ ًفش  –ّیأت ًظاست   -ب                  سِ ًفش –ّیأت حل اختالف  –الف 

 ًفش 8  –ّیأت حل اختالف  –د                   ًفش8 –ّیأت تطخیع  –د 

 هطجغ زض ذَاست افطاظ هلىی وِ جطیاى ثثتی آى ذاتوِ یافتِ ٍلیىي یىی اظ هالىاى هحجَض یا غائة تاضس وسام است؟ – 15

 دادگاُ ػوَهی –ب                                  ّیأت ًظاست –الف 

 ضَسای ػالی حثت  -د                    اداسُ حثت هحل ٍلَع هله –د 

 ب  1- 

 الف  2- 
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 د  3- 

 ب  4- 

 د  5- 

 د  6- 

 ب  7- 

 ب  8- 

 الف  9- 

 د  10- 

 د  11- 

 ب   12- 

 الف  13- 

 ب  14- 

 ب  15– 

 

 وساهیه اظ اهَال شیل لاتل ثثت است ؟1-  

       هجسوِ هٌػَتِ دس تٌا -ب                         ٍسایل صساػت  -الف

 جٌگلْای ػوَهی-د                 حیَاًات هتؼلك تِ صهیي  -د

 اظ لحاػ تاضیری ًرستیي لاًَى ثثت اسٌاز زض چِ تاضیری تػَیة ضس؟ 2- 

           ّـ .ش3>45 -ب                     ّـ .ش 4593 -الف 

 ّـ .ش;463 -د                        ّـ .ش 4635 -د 

 ظهاى غسٍض سٌس هالىیت ضا اػالم وٌیس ؟ 3- 

پس اص ٍغَل حك  -د                                                             پس اص تؼییي حذٍد هله -ب                  واسضٌاسیپس اص اػالم ًظش  -الف

 صهاى حثت هله دس دفتش اهالن  -د                            الخثت

 ضا چِ هی ًاهٌس؟تمسین هله یِ لغؼات وَچىتط ٍ غسٍض سٌس هالىیت هستمل تطای ّط یه  4- 
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             افشاص -ب                                          تفىیه -الف

 ّیچىذام -د                               تفىیه ٍ تمسین -د 

 ؟ ًوی تاضسوساهیه اظ هَاضز شیل اظ تىالیف ساظهاى ثثت زض ثثت ػوَهی  5- 

            اًتطاس آگْی حثت ػوَهی -الف 

                      لاًَى حثت 43اًتطاس آگْی همذهاتی یا آگْی هادُ  -ب

    ضواسُ گزاسی اهالن ٍ پالن وَتی -د 

 ضٌاسایی هالىاى دس غَستی وِ الذام لاًًَی الصم تؼول ًیاٍسدُ تاضٌذ -د 

 وسام گعیٌِ اظ حمَق ػیٌیِ هحسَب هی ضَز؟ 6- 

          تیغ ضشط -ب                                                 سّي -الف 

 ػوشی ٍ سّي -د                           تیغ ضشط ، ػوشی ، سلثی -د 

 

 وسام گعیٌِ اظ اضتثاّات هؤثط زض آگْی ًَتتی هحسَب هی گطزز؟ 7- 

   اضتثاُ دس ًَع هله -ب            اضتثاُ دس ضواسُ اغلی هله -الف 

 اضتثاُ دس هثذأ ٍ هظْش لٌات -د                                     هَاسدالف ٍب-د   

 زض چِ غَضت تطای سٌس هالىیت الوثٌی غازض هی ضَز؟ 8- 

                   تا اص تیي سفتي آى والً یا تؼضاً -الف 

                                                تا گن ضذى سٌذ هالىیت -ب

    دیىِ سٌذ هالىیت ًضد دیگشی تاضذ ٍ تا حىن دادگاُ استشداد سٌذ هوىي ًثاضذدس هَاس -د 

 ّوِ هَاسد -د

 ظهاى اًتطاض آگْی ًَتتی ضا تیاى ًواییس؟ 9- 

      پس اص ًطش اٍلیي آگْی ًَتتی -ب                               یىواُ -الف 

 پس اص ًطش آگْی اختػاغی -د                                    دٍهاُ -د

 ػٌَاى زضذَاست وٌٌسُ هَلَفِ چیست ؟ 10- 
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                    هَلَفِ ػلیِ -ب                      هتَلی هَلَفِ -الف 

 تَلیت هتماضی -د                                    هتػذی -د

 وساهیه اظ اهَال ))غیط هٌمَل(( هحسَب هی گطزز ؟ 11- 

                  حك الؼثَس -ب                           حك سىٌی -الف 

 ّوِ هَاسد -د                                حك الوجشی-د

 وساهیه اظ لسوتْای ظیط جعءهساحت اذتػاغی آپاضتواى هحسَب هی گطزز؟ 12- 

              حیاط خلَت -ب                             دسص اًمغاع -الف 

 تالىي هسمف  -د                                     ساُ پلِ -د 

 زض وساهیه اظ هَاضز ظیط جْت غسٍض سٌس هالىیت الوثٌی ًیاظ تِ اًتطاض آگْی ًیست ؟ - 13

                غذٍس سٌذ هالىیت الوخٌی تٌام دٍلت -الف

 غذٍس سٌذ هالىیت تٌام اضخاظ -ب

                    هالىیت الوخٌی تش اساس حىن استشداد دادگاُغذٍس سٌذ  -د 

 الف ٍ د -د

 تطای غسٍض سٌس هالىیت تٌام ٍضثِ وساهیه اظ هَاضز شیل ًوی تایت پیَست تاضس؟ 14- 

       >4فشم هالیاتی  -ب                        گَاّی حػشٍ ٍساحت -الف 

 استطْادیِ هحلی -د                              سٌذ هالىیت هَسث -د

ّط گاُ ًسثت تِ هلىی وِ لسوتی اظ آى هطاػاً زض ذَاست ثثت ضسُ ٍ تمیِ هجَْل الواله تاضس ضأی لغؼی زازگاُ تط افطاظ آى  15- 

 ... غازض ضَز چٌاًچِ آگْی ًَتتی لسوت تماضای ثثت ضسُ غازض ًطسُ تاضس تایس

 دسخَاست حثت سْام هجَْل الواله عثك حىن غادسُ غَست هی گیشدغذٍس آگْی ًَتتی آى سا ٍ پزیشفتي  -الف 

 تذٍى غذٍس آگْی ًَتتی ًسثت تِ پزیشش دسخَاست سْام هجَْال الواله عثك حىن غادسُ الذام گشدد -ب 

 ساساً تا تَجِ تِ حىن غادسُ دادگاُ افشاص هله اًجام گیشد -د

    ّیچىذام -د

 د 1- 

 ب 2- 
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 د 3- 

 الف  4- 

 د 5- 

 د 6- 

 د 7- 

 د 8- 

 ب 9- 

 الف 10- 

 د 11- 

 د 12- 

 د 13- 

 د 14- 

 الف 15- 

 

 

 


