
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون سواالترایگان بسته  

 سردفتری اسناد رسمی

های  آزمون سردفتری و  97آزمون سال  اصل سواالت شامل  

 های مهم و دولتی   سازمانادوار گذشته  استخدامی  

 :کامل  مشخصات بسته 

عمومی  و شامل سواالت تخصصی•

سوال استخدامی هزاربیش از  •

 نت یپر  تیقابل با •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

www.iranarze.ir 
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  (ادبیات فارسی)  (97  -سردفتری اسناد رسمی  ) شود؟یاز مباحث کدام علم شمرده م هیمجاز، استعاره و تشب ه،یکنا قت،یحق -1

 علم عروض (4  علم بیان(  3  علم معانی  (2  علم بدیع  (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

است که   یمجموع قواعد انیب  علم  گری د ری. به تعبشودیگوناگون بحث م یبه صورتها  یمعن ک یادا کردن   یاست که در آن از چگونگ ی دانش ان،یعلم ب 

 عبارتند از: انیدر علم ب  شه یاند  انیب  ی ها وهیش  با الفاظ گوناگون بهره برد.  یمعن کی از   توان یچگونه م دهد ینشان م

 . قتیو حق مجاز ه،ی کنا استعاره،  ه،یتشب

 

 ( )عربی(97  -)سردفتری اسناد رسمی  منصرفند؟  ر یغ  نهیکدام گز ی اسمها  هیکل  -2

 وسف یاسماء،    ن،یفالح(  2    أفکار   ،یخضراء، کبر(  1

 وسف ی  ن،یادیم  عقوب،ی(  4     مصباح، إضاْء، مکّه (  3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .لیاسم جمع مکسر بر وزن مَفاع نی ادی. میرعرب ی: اسم غوسفی  عقوب،ی

 
 ( )احکام شرعی( 97 -)سردفتری اسناد رسمی   وضو اشکال دارد؟ یبرا  نهیکدام گز-  -3

 خال کوبی های زیر پوست (  2   لکه های رنگ اگر جرم نداشته باشد (  1

 مسح همزمان پای چپ و راست (  4     راه رفتن بین وضو (  3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 مسح تمامی اعضای دوگانه بدن همچون دست ها و پاها به ترتیب ابتدا سمت راست بوده و پس از اتمام مسح سمت راست، سمت چپ میباشد.

 

)سردفتری اسناد رسمی   دارد؟  یالیر 2برابر آن است، هوشنگ چند سکه  5کمتر از  الیر  02پول هوشنگ   م یدو برابر و ن-   -4

 ( )اطالعات عمومی و هوش( 97  -

 هیچ کدام(  4   6(  3   4  (2   8  (1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 است ریالی تشکیل شده 2سکه  4ریال است که از  8. پول هوشنگ 4x-12=2.5x→1.5x=12→x=8با توصیفات مسئله داریم: 

 

 کلیک نمایید. اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیبرای خرید بسته کامل سواالت  
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کند.   لیتحص  عقد   ن یپدر خود را نسبت به ا   ذ یماه تنف  کی که ظرف    فروشدیمتعلق به پدر خود را به ب م  ی الف خودرو  -5

 ( )حقوق مدنی( 97  -سردفتری اسناد رسمی  ) صورت: نیو نه قبول، در ا کند یم مالنه رد اع  خی تار ن یتا ا یپدر و کنیل

 .  گرددیاثر و باطل مال  عقد ب(  1

 ب حق دارد معامله را به هم بزند. (  2

 حق به هم زدن معامله را دارد.   گردد،یم نظر مالک متضرر مالعدم اع  نیکه ب از ا  یتنها در صورت(  3

 شده باشد، حق به هم زدن معامله را دارد.   ینیشبیب پ  یحق برا   نیکه در عقد، ا  یتنها در صورت(  4

 3 پاسخ صحیح: گزینه

 صحیح میباشد.   3گزینه  یقانون مدن  202به استناد ماد 

 
به    یگرید بفروشد و آن   یگریرا به د یمال  ن،یفرار از د  یبدهکار، نامبرده برا  تیبه طرف ی ثبت هیاگر بعد از صدور اجرائ -6

فروشنده اطالع داشته   یزهیاز انگ  ی نموده ول ی داریآن مال را خر ، یدارد و به ثمن واقع  دیخر ی برا  یقصد جد نکهیرغم ا

 ( )حقوق مدنی( 97  -)سردفتری اسناد رسمی  : تواندیم یثبت هی اجرائ نفعیصورت ذ نی است، در ا

 د ی مسترد نما  یبعد  هیمنتقل ال  ایو    داری در هر حال آن مال را از خر(  1

مطالبه    او  آن را از  متی ق  ایو در صورت انتقال، مثل    دیمسترد نما  یمنتقل ننموده باشد، از و   داریکه خر یصورتآن مال را فقط در  (  2

 د ینما

 د یآن را مطالبه نما  متیق  ایمثل    داریدر هر حال از خر(  3

  رجوع کند  متیق  ایمثل    ی  مطالبه  یفقط به فروشنده برا (  4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 صحیح میباشد   2گزینه  یمال یها تیمحکوم ی قانون نحوه اجرا 21به استناد ماده 

 

 (حقوق ثبت( )97  -)سردفتری اسناد رسمی  ک موقوفه کدام است؟ المرجع ثبت ام   -7

 اداره اوقاف محل موقوفه (  2  اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع موقوفه(  1

 در مرکز  هیری سازمان اوقاف و امور خ(  4    محل موقوفه   یشهردار(  3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 حظه شود الثبت م  21. ماده کندیرا ثبت م  یک وقفالام یت حتقانون ثب 14و  1ماده  یخود را طبق آگه ی  ک واقع در حوزه الام  هی اداره ثبت کل را یز

 

 ( حقوق ثبت( )97  -)سردفتری اسناد رسمی   ک کدام است؟الام کیمرجع تفک -8

 محل وقوع ملک   یحقوق  یدادگاه عموم(  2   ف محل وقوع ملکال حل اخت  یشورا (  1

 محل وقوع ملک   یشهردار(  4  ک محل وقوع ملک الاداره ثبت اسناد و ام (  3

 
 کلیک نمایید. اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیبرای خرید بسته کامل سواالت  
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 3پاسخ صحیح: گزینه 

 اداره ثبت محل وقوع ملک است. شه یاست. مرجع آن هم یتوافق یامر ک یچون تفک

 

قانون و آیین نامه های دفاتر اسناد  ( )97  -اسناد رسمی  )سردفتری  است؟   ر یواحد وابسته به کدام مرجع ز یدفتر اسناد رسم-  -9

 (رسمی

 هیقوه قضائ(  2   ک کشور ال سازمان ثبت اسناد و ام(  1

 ی وزارت دادگستر (  4   یم الاس   یجمهور   یوزارت دادگستر (  3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

ب  البعد از انق  ی مالاس یجمهور یقوا کیبا توجه به تفک  یاستفاده شده ول  یاز عبارت وزارت دادگستر ی قانون دفاتر اسناد رسم 2و  1اگرچه وفق مواد 

 .است. حیصح  2مندرج در پاسخ  ه یوه قضائ لذا عبارت ق دهد یانجام نم یکار قضائ ی وزارت دادگستر گر ید  یمالاس

 

 صورت  د یدر کدام مرجع با ارانیمربوط به تخلفات سردفتران و دفتر ی و گزارشها ات یبه شکا ی مقدمات ی دگیرس - 10

 (ن نامه های دفاتر اسناد رسمییو آیقانون  ( )97  -)سردفتری اسناد رسمی   رد؟یگ

 استان تهران   ارانیکانون سردفتران و دفتر(  1

 استان مربوطه   ارانیکانون سردفتران و دفتر(  2

 تهران   ارانیسردفتران و دفتر  یانتظام  یدادگاه بدو(  3

 ک کشور ال اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و ام(  4

 4گزینه پاسخ صحیح: 

 یباشد.یح م، گزینه صحقانون دفاتر 32به استناد ماده   4گزینه 

 

)سردفتری   که: شودیسال حبس م  10به  ت یموجب محکوم یزمان  یالملل نی ب ای  یاستاندارد مل میال استفاده از نام و ع-   -11

 ( حقوق جزا( )97  -اسناد رسمی  

 استفاده کننده مستند و مجوز رسمی داخلی یا بین المللی نداشته باشد   (1

 و خدمات داشته باشد   داتیتول  تیفیشبه در ک  یقصد القا (  2

 2و    1(  3

 و خدمات انجام شده است   الواردات کا  ایصادرات    یاستفاده مزبور برا  نکهیوه االبع  3  نهیگز(  4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 گزینه صحیح میباشد.   ،3گزینه    نو تبصره آ  ازات اسالمیقانون مج   525ده  بر اساس ما

 

 
 کلیک نمایید. اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیبرای خرید بسته کامل سواالت  
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 که به  یتومان است به داخل دستگاه 511سکه   هیفشرده که شب  کیستال از پ یقطعات  با انداختن  یهر شخص -12

 کدام عنوان مجرمانه  یرا بدون دادن پول برداشته است. عمل و المرتبه کا  نیچند دهدیم  لیتحو الخودکار کا صورت 

 ( حقوق جزا( )97 -)سردفتری اسناد رسمی   دارد؟ را

 نامشروع   قیمال از طر  لیتحص(  4  ی ا   انهینفوذ را(  3  متعدد   یسرقت ها(  2               سرقت واحد (  1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

   .ستین  یهبردارالک  نی ماش  بید و فران باش ا انسد حتم یبا  مرتکب  ،یهبردارالتحقق ک  ی نداده است و برا  بیانسان را فر  رایز

 

 ( حقوق تجارت( )97  -)سردفتری اسناد رسمی   است؟  حیصح  ریاز عبارات ز ک یکدام  -13

 شود یصورت محسوب نم  چیمنقول در ه  ری( معامالت اموال غ1

 شودیمحسوب م  یدو تاجر باشد تجار  ن یمنقول اگر ب  ری( معامالت اموال غ2

 شود یمحسوب م  یمنقول اگر به قصد فروش باشد تجار  ری( معامالت اموال غ3

 شود   یمحسوب م  یمنقول در هر حال تجار  ری( معامالت اموال غ4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 .ستین  ی تجارت  تبعاً  هوجه نه ذاتاً و ن  چیمنقول به ه  ریت غالف معام 1311قانون تجارت    4به استناد ماده  

 

)سردفتری اسناد رسمی   است؟ حیروزنامه کدام مورد صح قی خاص از طر یشرکت سهام یدر خصوص دعوت مجامع عموم -14

 ( ارتحقوق تج( )97  -

 ستین  ینیگزیقابل جا  یگرید  وهیش  چیبا ه(  1

 است   یارسال اظهارنامه رسم  نیگزیجا  وهیتنها ش(  2

 روزنامه کرد  نیگزیرا جا  یمانند پست سفارش  یگر یروش د  توانیدر اساسنامه م-(  3

 کرد.   نیگزیرا جا  یگرید  وهیش  توانیم  یو مصوبه مجمع عموم  رهیمد  أتیه  شنهادیبا پ(  4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

  د یبعمل آ  قیطر  نیاز ا  دیداشته و با  تیموضوع  ارنتشالرایه کثدعوت در روزنام  یحقوقدانان درج آگه  تی و نظر اکثر  1341حه  الطبق ظاهر  

استفاده گردد.   وهیش  نیار ادر کن  زین  کامیپ  ای  لیمیهمچون ا  ی گر ید  یها  وهیندارد ش  یالبته اشکال

 کلیک نمایید. اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیبرای خرید بسته کامل سواالت  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی  خرید بسته کامل سواالت  برای 

 کلیک نمایید.  اینجا سردفتری اسناد رسمی

 
 

 :کامل  مشخصات بسته 

 عمومی  و شامل سواالت تخصصی •

 بیش از هزار سوال استخدامی •

 نت یپر  تیقابل با  •

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

www.iranarze.ir 
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