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 ی فارس اتیادب

 ( www.iranarze.ir)  کدام است؟ بیبه ترت  «غزا – طاعن -  بی مه» یهاواژه یمعن  -1

 کار یپ  -  جو  بیع  -آور  ترس(  2            مبارز   -  مالمتگر  -  نیسهمگ(  1

 نبرد  –  فرمانبردار  -ی  عصبان(  4             رزم  -ی  برفرمان  -  نیخشمگ(  3

 ( www.iranarze.ir) است؟  «ها »نادرستکدام واژه یمعن  -2

 ( خفت  :)طیره -(تجاوز  :تعرض( )2      (                               رهیت:  )منغص-(پشت سر   :قفا( )1

 ( سرور  :)حشم-(اقوتی   :درج( )4                               عذاب(  :عقوبت)-(ت یدر امن  :مأمون( )3

 ( www.iranarze.ir)  وجود دارد؟ یی«غلط امل »در کدام گروه واژه،  -3

 حق توکیل غیر   -  عانهیپرداخت ب  -  توابع و لواحق(  2             مستقالت  اتیمال  -  وجه التزام  -  استشهاد نامه  هیته(  1

  معامله  صحت  –  التصرفممنوع  –  در معاملهتقلب و غش  (  4                   غرامت  گرفتن  -  کاال  صیترخ  -  قرارداد  انعقاد(  3

  ( www.iranarze.ir)شود؟یم  افتی  ییچند غلط امل ر،ی در متن ز -4

موجر از    کن یبدهد؛ ل  موجر  لیبخواهد تحو  ، کرده  هیمستأجر مورد اجاره را سالم تخل  ،بعد از فسخ   ا یمدت    ی بعد از انقضا  چنانچه»

مورد    لیو تحو  هیتخل  یبرق و آب و گاز منسوبه برا  یهامستأجر حق دارد با ارائه مفاسا حساب   ورزد، یگرفتن آن خوددار  لیتحو

  د.«نیاجاره به موجر به دادگاه صالح رجوع نما

 ( چهار 4( یک                          3( دو                          2( سه                            1

 ( www.iranarze.ir)  است؟  «آورنده آن »نادرستدیانتساب کدام اثر به پد -5

 صادق چوبک   :ریتنگس(  2    ی مینادر ابراه  :شب  یبرا  یا خانه (1

 ( آخر شاهنامه: اخوان ثالث 4    ( تلخ و شیرین: علی اکبر دهخدا3

 (www.iranarze.ir) تناسب دارد؟ هام یکدام واژه ا  ری ز ت یدر ب -6

  «سر مو دارد گوش کی مرا   شیدل ر که              دارم چشم  نی هم وستهیشوخ تو پ ی ابرو ز» 

 ( پیوسته4( ریش                          3( یک سر مو                 2( شوخ                   1 

 سردفتری اسناد رسمی سواالت آزمون انتخابی 

 1401سال 

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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                          ( www.iranarze.ir) کدام مصراع، فاقد »مجاز« است؟ -7

                    یگذر کرد و گذر نکرد خواب  هاالیچه خ(  2                             برآمد ز دشت و ز شهر  یخروش(  1

 ( برآشفت ایران برخاست گرد 4                            گفتیم  تیب  نیریش  یرو  ادیبه    (3

  (www.iranarze.ir)  ها تفاوت دارد؟مصراع  ری با سا  ،مفهوم کدام مصراع -8

                         ما را نظر به قدرت پروردگار اوست(  2                 محبت نه کار اوست  ستیآن را که صبر ن(  1

 ( عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست 4                      ( یار من آن که لطف خداوند یار اوست3

 (www.iranarze.ir)  کند؟یم یکدام مورد را نف  ،ری ز ت یمفهوم ب  -9

 ی«نیتو آن را از بنان ب زدیکز خرد خ یخط که        باشد  یدگیدان نه از ارکان که کوته د زدانی ز»

 ارزش آنها   یو نف  یعناصر هست  انیم  ض یتبع( 2                          آخرت  یبه جا   ایآگاهانه دن  نشیگز(  1

  ها دهیتوجه بودن به پدیو ب  ی دقتیب(  4                    اصل  یفرع به جا  نشیو گز  یزییتم  یب(  3

 ( www.iranarze.ir)  دارد؟ یتقابل مفهوم «،ستیکردار ن م یدو صد گفته چون ن»با   ،ت یکدام ب - 10

  شد بر سرانجمن  پراکنده               سخن کان گذشت از زبان دو تن (1

 حالوت نیایی و گفتار کس               نفس بر نفس  ییکه گو  یچو خواه(  2

  حاضر جواب   انیاز ژاژخا  به                        تأمل کنان در خطا و صواب(  3

  کرد  ریآنچه نتوان به شمش  کند              مرد  دهیجهان د  نیریبه گفتار ش(  4  

 ( www.iranarze.ir)  کدام است؟ ،ر یز  تی مفهوم ب -11

 « ظلم و سر ستم دارد  یکه بازو  یکس                   هرگز  یعمال و جاه ندارد تمتّ  ز»

 برد. ماند و بهره نمینصیب می  ( ظالم بی2   ت ستمگر محکوم به شکست اس(  1

 رسد. ( انسان ستمگر به سزای اعمالش می4    ست ین  یرس  ادیظالم را فر(  3

  ( www.iranarze.ir)  متفاوت است؟ ات یاب ر یبا سا ، تیمفهوم کدام ب -12

 ش یخو  خی ب   ینکَیم  ی نکُیم  وگرنه                      شیدل خلق ر  یمکن تا توان(  1

 که چون بازگردد فتر بر سرت                        سنگ گران از برت  ندازیم (2

  مکن بد تا نبینی بد مکافات                 به فردات  ینگه کن در همه روز(  3

 تر است که سلطان ز درویش مسکین                پرستسلطان  شیخبر ده به درو(  4

 ( www.iranarze.ir) کاربرد دارد؟  یگذارکدام نشانه ،که به اجمال بدان اشاره شده است ی مطلب ی لیتفص ان یاز ب  شیپ -13

 ( ویرگول )،( 2     ( )؛  رگولینقطه و(  1

 ( سه نقطه )...( 4     ( دو نقطه ):( 3

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  

 

https://iranarze.ir/ES427


 

 
 

 www.iranarze.ir 1401سردفتری اسناد رسمی سال ت آزمون  سواال 3

 ( www.iranarze.ir)  دو مفهوم است؟ یدارا  ی، گذاربدون نشانه ،کدام عبارت  -14

 است و ناشناخت   بیغر  شیدر زادبوم خو(  2                    .سواد مباشیبرو درس بخوان مثل پدرت ب(  1

   .دانش آموز سال اول دبستان است  یو(  4.               است  اتیو ح ستنیز  یدر اصل به معنا  یزندگ(  3

 ( www.iranarze.ir) کدام است؟ ب یبه ترت ، ری ز ت یمشخص شده در ب  یهانقش واژه  -15

 جستن ز من و هدایت از تو«                  از تو تیعقل مرا کفا یا»

 مسند   -  نهاد  -  الیه( مضاف 2    متمم  -  مسند  -  ولفع( م1

 مسند   -  نهاد  -  ( مفعول4    نهاد   -  مسند  -  الیه( مضاف 3

 

 

 عربی

 !...اندآورده  مانی که ا یکسان یا :بالعدل(  کتب بینکم کاتبًین إلى أجل مُسمّى فاکتبوه ولیّذین آمنوا إذا تداینتم بدّها الّ)یا أیّ -16

 ! سدیبنو  شمانیعمل آن را ب  یو کاتب  ،دیبر شماست که آن را مکتوب کن  دیداد  نیمع  ید یبا سررس  یقرض  گریکدیاگر به  (  1

 ! سدی شما آن را بنو  نیعادل از ب  یا سندهی و نو  ،دیسیداشت آن را بنو  ینیّکه زمان مع  دیداد  گریکدیبه    یاگر وام(  2

  ! سدیکه عادل باشد آن را بنو  یو کاتب  ،دیآن را مکتوب کن  دیدار دادتمدّ  یقرض  گریکدیهرگاه به  (  3

 ! سد یشما بنو  انیعدالت آن را م  یاز رو   یا سندهینو  دیو با  ،د یسیداشت آن را بنو  ینیّمع  دی که سررس  دیداد  گریکدیبه    یهرگاه وام(  4

  « :تقتله الشرقه و تُنتنه العرقه و ، مکتوم األجل، مکنون العلل، محفوظ العمل؛ تُؤلمه البقه ؛ آدم ابنً نًی مسک» -17

آب در    یا قطره   ،آورد یپشه او را به درد م  کی  ؛دهی اعمال او به ثبت رس  ،است  دهی پوش  شیهایماریب  ،اجل او پنهان است  ؛زادهیآدم  نواستیب(  1

 ! سازدی بدبو م  رااو   عرق کردن  کی  کشدیگلو او را م

او    یآب در گلو  یا قطره  ،گزدیاو را م  یاپشه   ،اعمال او محفوظ است  ۀنام   ،است   دهیپوش  شیماریب  ،است  یاست؛ اجل او مخف  چارهیب  زادهیآدم(  2  

 !کندی ن ماو را متعفّ  یعرق کردن  ،جهدیم

آب او   یا جرعه ،دهندیها او را آزار مپشه ؛او محفوظ است یکردارها ، است دهیپوش شیهامرض ،مرگ او نهان است  ؛است فرزند آدم  نیمسک (3

 ! سازدی م  دبوبرا    یعرق بدن و   ،کشدیرا م

او را آزار   یا پشه ،است  دهیاعمال او به ثبت رس  یهانامه  ،داستیناپ شی هاتیمعلول ،ص استمرگ او نامشخّ د یاست؛ سررس نی( فرزند آدم مسک4

 ! گنداندیاو را م  یعرق کردن  ،کند ریلوگاو را گ  یآب  ۀجرع  ،دهدیم

 ( www.iranarze.ir) دِ!« :عض ، لیس بمِالعودَ منه البدءُ  یمنتصراً به کف  حسام إذا ما قمتُ» -18

 سازد! یم  یدوم مستغن  ۀاول آن مرا از وارد کردن ضرب  ۀضرب  ،انتقام از دشمنان شروع کنم  یرنده که اگر با آن جنگ را برابُ  یریقسم به شمش(  1

 ! رنده استبُ  یری چه آن شمش  ،ستین  به برگشتن  یازیل ناوّ   ۀو با زدن ضرب  ،خواهم شد  روزیکه اگر با آن بجنگم پ  یریشمش(  2

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 !  ستیند نکُ  ریکه آن شمش  ،دوم  ۀاز بازگشتن و زدن ضرب  کندیم  ازینیشروع کردن به آن ب  ،زمیکه اگر منتقمانه با آن برخ  یریشمش(  3

  ی ابار ضربه  گرید  ستیکه الزم ن  ی بطور  آوردیدر م  یضربه دشمن را از پا  نیو با اول  ،جنگد یم  روزمندانهیخود پ  ریکه با شمش  یچه بسا مبارز(  4

 ! بر او وارد سازد

و    هیها کانت وسیطاً مهماً فی نقل کثیر من آثار الهند و الیونان العلمأهمیتها إلى أنّ إن اللغه الفارسیه فی صدر اإلسلم ترجع  »  -19

 ( www.iranarze.ir) فلسفتهما إلى العربیة«

بوده    یبه عرب  ونانی  وهند    یو فلسف  یآثار علم  شتریدر انتقال ب  یمهم  یانجیکه م  گرددیبرم  نای  به  اسالم  صدر  ۀدر دور  یزبان فارس  تیاهم  (1

 ! است

  ان یهند  ۀو فلسف  ینقل اکثر آثار علم  یواسطه بود برا   نیکه مهمتر  شودی مربوط م  نای  به  داشت  اسالم  صدر  ۀ که در دور  یتیو اهم  ی( همانا فارس2

 ی! به زبان عرب  هایونانیو  

هندوان و   یو فلسف یانتقال اکثر آثار علم یبرا ن واسطه یکه مهمتر گرددیموضوع باز م  نیآن در صدر اسالم به ا تیو اهم یهمانا زبان فارس (3

  !است بوده   یبه زبان عرب  انیونانی

 ی!به عرب  ونانیهند و    ۀو فلسف  یاز آثار علم  یاریمهم بود در نقل بس  یاکه واسطه   شودیمربوط م  نیدر صدر اسالم به ا  یزبان فارس  تیاهم(  4

 ( www.iranarze.ir)  !« :لبناء هذا الجامع أحد عشر ألف ألف دینار و مائتی ألف دینار بلغت النّفقهُ» - 20

 !بالغ گشت  ناریهزار د  ستیهزار هزار و ب  ازدهیجامع بر مبلغ    نیا  جادیمخارج ا  (1

 ! شد  ناریهزار د  ستیو دو  ونیلیم  ازدهیمسجد جامع بالغ بر    نیساختن ا  نهیهز(  2

 افزون شد!   نارید  ستیهزار هزار و دو  ازدهیجامع از مبلغ    نیساختمان ا  نهیهز(  3

  !گشت  ناریهزار د  ستیو دو  ونیلیم  کیاز    شیمسجد جامع ب  کی  یمخارج بنا (  4

 ( www.iranarze.ir)  ....  «. کنایه عن !و أسکنت الدار بانیها ،أعطیتُ القوس باریها » -21

 ! وضع الشیء فی غیرما وضع له(  4  ! األمور بعواقبها (  3                 !ضع لهما وُوضع الشیء فی  (  2  ! ستر عیوب الناس(  1

 ( www.iranarze.ir) « :دیامور مداخله و اقدام نما  یةدر کل  تواندیشرکت بوده و م  ار یاالختو تام   ی قانون  ۀ ندینما  ره یمد  ئتیه»  -22

 ه الشؤون.صرف فی کافّل و التّات للشرکه و یمکنه التدخّالصالحیّل الشرعى ذا مطلق  یعتبر مجلس اإلدارۀ الممثّ(  1

 األمور.   ل و یتصرف فی کلّات مطلقه فى الشرکه و یمکن له أن یتدخّاً مع صالحیّ الً قانونیّ( مجلس اإلداره یکون ممث2ّ

 . األمور  ل فی جمیعیستطیع التصرف التدخّذى له مطلق الصالحیات فى الشرکه و  ل القانونى الّإن الهیئه المدیریه تکون الممثّ(  3

  .صاحب الصالحیات المطلقه للشرکه و تستطیع أن تدخل فی جمیع الشؤون  اً والً شرعیّتعتبر الهیئه المدیریه ممثّ(  4

 (24و   23) المناسب للجواب عن التشکیل  نعیّ

 ( www.iranarze.ir) : الخطأعیّن   «. نا تبیض وجوهنا وال تقسو قلوبناان استجاب لنا ربّ» -23

   قسوتَ  –نا  جوهُوُ  -اب  جاستَ  -  نإ  (2  قُلُوبُ  -  قسوتَ  –نا  وُجوهُ  -نا  بّرَ  (1

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 قُلُوبُنا  - تَبَبَضُّ -ربنا    -لنا    (4  وۀ جوُ  -تبیض  -ربنا    -  ستجاباِ  (3  

 ( www.iranarze.ir) : الخطأ ن عیّ -24

 نطق! والمَ  قلِالعَ  قتضیاتِمُ  فقّو لن تکون کذلک إال إذا جاء بیانها وِ(  1

 ؛ قتحقّن یَو هذا لّ  ،ألن المقصود من االلتزام بالتسبیب هو اإلقناع(  2

  نطق؛ والمَ  قلَب العَأن یُخاطِ  جبُتسبیب القاضى للحکم یَ(  3

  ؛ى إلى اإلقناعتُؤدّ  کمهِها القاضى بحُسطرُتی یّالّ  سبابُاألَ  إذا کانتِ  ( إال4ّ

 :  (26و  25) ی الصرف  ل یاإلعراب والتحلن الخطأ عن  عیّ

 ( www.iranarze.ir)  ( :ه إلیکیؤدَّ ن إن تأمنه بقنطار  مِن أهل الکتاب مَ )   -25 

 «ق للجار والمجرور »إلیکو متعلَّ  ه«،یم مصدره »تأد  ،: فعل جواب لفعل الشرط »تأمن« و مجزوم بحذف حرف العلهیؤدِّ (1

 أدوات الشرط الجازمۀ / مبتدأ و مرفوع محالً و خبره جمله »إن تأمنه ...« ف من  ن : اسم غیر متصرّمّ(  2

 «قهما فعل »تأمن، والجار والمجرور متعلّ«على قنطار»بقنطار : الباء حرف جرّ لالستعالء أى بمعنى  (  3

 «بقنطار« و جواب الشرط: فعل »یؤدِّ»و مهموز الفاء / فعل شرط و مجزوم و متعلق للجار والمجرور    حیصح  ،مضارع:    تأمن(  4

 ( www.iranarze.ir)   !«أن یُرى صبوراً بّ ؛ ما أحرى بذى اللّ» خلیلیَّ -26

و الرابط ضمیر »هو«    «و خبره جمله »أحرى  ،هیمبنى على السکون / مبتدأ و مرفوع محالً والجمله اسم  -نکره    -اسم غیر متصرف للتعجب    :  ما(  1

 المستتر 

  الف المستتر فیه وجوبا على خ   «هو»/ فعل و فاعله ضمیر    (له إعالل القلب )معتل و ناقص    -فعل جامد على وزن الماضى إلنشاء التعجب    :    رىحأ  (2

 األصل

مبنى للمجهول / فعل منصوب تقدیراً بحرف »أن« و مع نائب فاعله    -معتل و ناقص کذلک مهموز العین    - مجرد ثالثى    - للغائب    -مضارع    :  یرى(  3

 ل و متعجب منه مصدر مؤوّ 

 « قهما فعل »أحرىعلّومجرور و مت  ر : جایمنقوص / مجرور بالباء؛ بذ   -معرب    -صه  نکره مخصّ   -مفرد مذکر    -من األسماء الخمسه أو السته    :  ( ذى4

  ( 30 –  27)   ن الصحیح للجواب عن األسئله التالیهعیّ

 ( www.iranarze.ir)  ا«األصدقاء، و .... لم تدعوا أحدً  ََللفراغین: » ... یدعون کلَّ الخطأعیّن  -27

 هم / أنتم (  4  / أنتن  هنّ(  3                           ( هم / أنتما2  / أنتما  ( هن1ّ

 ( www.iranarze.ir) : «د یعلى مهنة »ز  ن ما یدلّعیّ  -28

 مک باع السّ  دیز(  4  مکَ بائع السّ  دیز(  3                 مکبائع السّ  دیز(  2  السّمک  زید یبیع(  1

 ( www.iranarze.ir) :ن الصحیح فی المبنی للمجهول« عیّ!ه فى هذه المسألهی قد دعوتکم إلى الحکمیّأال وإنّ» -29

  ...عیت إلىی قد دُأال وإنّ(  4 ...عیتم إلىکم قد دُأال وإنّ(3 ...عوتم إلىکم قد دُأال وإنّ(  2 . ..إلى  عیتُى قد دُنّأال وإِ  (1

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 ( www.iranarze.ir) :فی الترجمه بالنسبه إلى قواعد الحال و النعت الخطأعیّن  - 30

  !دمی بود د  یرسم  ۀکه در روزنام  یخبر  :هی شاهدت خبراً فی الصحیفه الرسم(  1

  !نمیبیباشد نم  یرسم  ۀکه در روزنام  یخبر  :هیال أشاهد خبراً فی الصحیفه الرسم (  2

 ! نمیبیاست نم  یرسم  ۀخبر را که در روزنام  :هیأشاهد الخبر فی الصحیفه الرسم   ال(  3

  !دمید  یرسم  ۀرا در روزنام  یخبر  :شاهدت الخبر فی الصحیفه الرسمیه(  4

 

 ی شرع  احکام

 ( www.iranarze.ir) به کدام معناست؟ دیدر تقل ضیدر اجتهاد و تبع یتجز ،ب یبه ترت -31

  .کند  دیتقل  ،است   تی مقام مرجع  یکه دارا  یاز مجتهد  -  .اجتهاد است   یابواب دارا  یدر برخ(  1

 .کند  دیدر هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقل  -.  مراجعه کند  گریبه مرجع د  ،اطیاحت  یبعد از فتوا(  2

  .کند  دیتقل  ،است  تیمقام مرجع  یکه دارا  یاز مجتهد   -.  مراجعه کند  گریبه مرجع د  ،اطیاحت  یبعد از فتوا(  3

 .کند  دیدر هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقل  -  .اجتهاد است   یابواب دارا   یدر برخ (4

 ( www.iranarze.ir) اطلع دهد؟ زبانیرا نجس کند، در کدام مورد الزم است به م  زبانشیم  لیاز وسا  یکی هرگاه مهمان  -32

  ( فرش4( سجاده نماز                            3( ظرف غذا                        2                         لباس(  1

 ( www.iranarze.ir) کند؟ی م انیوضو مربوط است را ب تیفیاز وضو که به ک یطیشرا  ، کدام مورد -33

 مباشرت   -  مطلق بودن(  2     مباشرت   -مواالت  (  1

 مباح بودن   -مواالت  (  4    مباح بودن   -مطلق بودن  (  3

 ( www.iranarze.ir) فرد در زمان غسل کدام است؟  فهیبدن وظ  یاز اعضا یکی در صورت نجس بودن  -34

 . بدن قبل از شروع غسل الزم است  ی( پاک بودن تمام اعضا1

  .وشو دهد و هم آن را آب بکشدشستن هم عضو را شست  ،کیبا    تواند( می2

  .وشو بدهد نجس است قبالً آن را آب بکشدشست  خواهدیمرا که    یاگر قسمت(  3

  .کند  ریهر عضو را قبل از غسل آن تطه  تواندینم(  4

  (www.iranarze.ir)  در نماز واجب است؟ ت یدر کدام مورد، عدول از ن -35

 . متوجه شود نماز ظهر را نخوانده است  یقبل از وقت مخصوص عصر وقت  ،از نماز عصر به نماز ظهر(  1

 نماز او اقامه شده باشد.   نیکه نماز واجب درحیدر صورت  ،از نماز واجب به نماز مستحب (  2

  .که زمان نماز ادا محدود نباشدیدر صورت  ،واجب   یواجب به نماز قضا  ی( از نماز ادا 3

  .قرائت سوره جمعه را فراموش کرده است  یوقت  ،از نماز نافله در ظهر روز جمعه به نماز واجب(  4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  

 

https://iranarze.ir/ES427


 

 
 

 www.iranarze.ir 1401سردفتری اسناد رسمی سال ت آزمون  سواال 7

 ( www.iranarze.ir)  فرصت دارد؟ یتا چه زمان یمستحب یهادر روزه تین  یفرد مکلف برا -36

 قبل از مغرب(  2     قبل از طلوع فجر (  1

 قبل از زوال (  4    از طلوع آفتاب   قبل(  3

  ( www.iranarze.ir) رد؟یگیاز موارد عدم انطباق مؤونه است و متعلق خمس قرار م  ،در مسئله خمس  ک یکدام  -37

 ابزار کار (  2     ی حقوق شرع(  1

 درآمد   نهیهز(  4     مال مخمس (  3

 ( www.iranarze.ir)  آن کدام است؟ صیدر تشخ ار یو مع ستیچ «سی تدل»عمل محرم  یمعنا  -38

 رغبت   –که فاقد است    یاظهار کمال  ای  بی پوشاندن ع(  1

  عرف  -از آن مطلع باشد    یمشتر  نکهیبدون ا  یفروشکم(  2

 رغبت   –از آن مطلع باشد    یمشتر  نکهیبدون ا  یفروشکم(  3

  عرف   -که فاقد است    یاظهار کمال  ای  بی پوشاندن ع(  4

  است؟ حیصح ،ر یکدام حکم ز ، شوندیمثل اختلس و تقلب مطلع م  یکه از تخلفات قانون ی در رابطه با افراد -39

 .ستین  ز ی جا  ،از فساد   یریهر چند به منظور جلوگ  ی،رقانونیغ  یها توسل به راه(  1

 . تجاهل کند  ،آن  ریاز منکر و در غ  ینه   ،د ی( در صورت وجود حرمت شد2

  .از منکر بر آنها واجب است  یامر به معروف و نه   یطیدر هر شرا(  3

  .ستین  جهیحصول نت  یبرا  یر یگیبه پ  یازیاست و ن  یکاف  نیاطالع دادن به مسئول(  4

مصداق کذب و    ، ری با کدام استدالل ز ، آن نباشد  ی برا  یمنع سیکه از طرف پل   ی اکوچه  ی گذاشتن علمت ورود ممنوع در ابتدا -40

 (www.iranarze.ir)  حرام است؟

 مشمول حرمت کذب است   ،زیمبالغه آم  راتیتعب(  1

  .ستیمشمول کذب ن  ،لوازم  استعماالت(  2

 ستیبه قول و لفظ ن  ،( قوام کذب3

  .موصوف به کذب است  ،مانند خود خبر   ،لوازم خبرهم(  4

 است؟ زیکدام مورد در باب رشوه جا ، باشدی اسلم م نیحرمت رشوه از واضحات د  ،الجمله  ی ف نکهیبا توجه به ا  -41

  .موظف به انجام دادن آن کار است  ی،که مرتش  یرشوه بر امر  (1

  .انتخاب کند  یرشوه دهد تا او را به عنوان مشتر   یا به فروشنده  یراش(  2

 رشوه بدهد.   یمستمسک قانون  کیحکم با استفاده از    کی  یانداختن اجرا   ریبه تأخ  یبرا (  3

 حکم رشوه بدهد.   یقبل از صدور و انشا  یها تیفعال  یبرا (  4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 ( www.iranarze.ir) کدام است؟ ،کدام شرط در مورد جنس وجود دارد و ملک آن  بیبه ترت  یامعامله ی در حرمت ربا -42

 اصل هر جنس  -و موزون بودن    لیمک(  2  عرف شهر معامله  -مرغوب و ارزشمند بودن  (  1

 عرف شهر معامله   -و موزون بودن    لیمک(  4  اصل هر جنس   -مرغوب و ارزشمند بودن  (  3

  ، ریشرعاً وارد ملک آنان شده و کدام مورد از تصرفات در اموال صغ  ،صورت   در کدام  ،دهندیم  هیکه به کودکان نابالغ هد  یاموال -43

 (www.iranarze.ir)  حرام است؟

  پدرش  میمجلس ترح  نهیاو در هز  هیمصرف ارث  -باشد    دهیرس  ،که حق حضانت دارد  یبه دست کس  هیهد(  1

  در زمان حضانت او  ریتجارت با اموال کودک صغ  -  او قبول کند  ی را برا   هیهد  ،او  یشرع  میق  ای  یول(  2

 پدرش   میمجلس ترح  نهیاو در هز   هیمصرف ارث  -او قبول کند    ی را برا   هیهد  ،او  یشرع  میق  ای  یول(  3

  در زمان حضانت او  ریتجارت با اموال کودک صغ  -  باشد  دهیرس  ،که حق حضانت دارد  یبه دست کس  هی( هد4

 ( www.iranarze.ir)  کرده است؟ انی آن ب ی برا  یمثال ، و کدام مورد ستیقوام نجش در معاملت چ -44

  تیماه  نکهیشود آگاه است و با وجود ا  کیتحر  یگرید  نکهیا  یبرا  ،ندارد  دیکه قصد خر  ی کاال از طرف کس  متیباال بردن ق  -  ریخداع و تغر(  1

  د.باالتر بخر  متیبه ق  رییرا تغ  ء یش

 مؤثر است.   عیدر خود مب  ،نداده  رییرا تغ  ء یش  تیماه  نکهیآگاه است و با وجود ا  عیآن مب  بیبه ع  عیکه با  یمعامله بر جنس  -  بیکذب و ع(  2

 مؤثر است.   عیدر خود مب  ،نداده   رییرا تغ  یش  تیماه  نکهیآن مبیع آگاه است و با وجود ا  بیبه ع  عیکه با  یمعامله بر جنس  -  ری( خداع و تغر3

 باالتر بخرد.   متیشود به ق   کیتحر  یگرید  نکهیا  یبرا  ، ندارد  دیکه قصد خر  یکاال از طرف کس  متیباال بردن ق  -  بیکذب و ع(  4

  (www.iranarze.ir)  در عقد اجاره وجود داشته باشد؟ تواندیم   ،ارات یاز انواع خ  کیکدام  -45

 شرکت  –  بیع(  4            عیب ـ مجلس(  3مجلس                –  ریتأخ(  2                 شرکت  -تأخیر  (  1

 

 ی عموم اطلعات

از    .«هراکلس است  ی محل زندگ  نجا یا»غار نوشته شده    ی در ورود  یابه یکت  یبوده و رو   ان یسلوک  یکرفتو که محل زندگ  غار   -46

 ( www.iranarze.ir) استان است؟ کدام ی گردشگر یعیطب یهاجاذبه

 ( همدان4( زاهدان                   3( کردستان                      2                             زنجان(  1

 ( www.iranarze.ir) شده بود؟ ینیبش یبار پ  نیاول ی کانون سردفتران برا سی تأس ،کدام قانون  بی با تصو  -47

 13۵۵  -  ثبت احوال  (2                13۸4  -  یدولت  ر یغ  یها سازمان  تیو فعال  سیتأس(  1

 131۰  -  ثبت اسناد و امالک(  4                                            131۶  -  یدفاتر اسناد رسم(  3

 ( www.iranarze.ir) است؟ ری ز سندهیاثر کدام نو « دو انقلب  نیب  رانیا»کتاب  -48

  ( رضا علی قلی4         ( احسان طبری 3               ( محمود دولت آبادی 2          ان یآبراهام  هروان( پ1

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 ( www.iranarze.ir)   د؟یبه امضا رس یتوسط چه کس  ران ی ا یقانون اساس نینخست  -49

 ( ناصرالدین شاه 4            ( نادرشاه              3         ( فتحعلی شاه                 2               شاه  نی( مظفرالد1

  (www.iranarze.ir)  و عرب سازمان ملل متحد که بود؟ ییقایکل آفر  ر یدب ن یاول -50

 او تانت(  4               عنان  یکوف( 3                     یپطرس غال(  2                   یل  گوهیتر(  1

 ( www.iranarze.ir) کدام کشور قرار دارد؟  ت یبه طور کامل در حاکم ،د یسف یایدر -51

 ( روسیه4( ترکیه                      3( نروژ                             2( انگلیس                     1

 ( www.iranarze.ir)  افت؟ی انیپا نیو هرزگو یجنگ بوسن  ، کدام موافقت نامه  یامضابا   -52

 ( ورسای 4( دیتون                      3ریس                          ( پا2( واشنگتن                   1

 (www.iranarze.ir)  اسلم است؟ یلقب کدام بانو «،ام ابیها» -53

 ( حضرت زهرا )س( 4                      ( سمیه3             ( حضرت خدیجه )س(2      )س(  ( آمنه1

 ( www.iranarze.ir)است؟   رینشانه کدام مورد ز  ی)ره(، وحدت واقع ی نیاز نظر امام خم -54

 در جامعه  نیاستقرار د(  4ی            صداقت اسالم( 3           در مردم  نینفوذ د(  2      یعدل و عدالت اسالم(  1

 ( www.iranarze.ir) ست؟ین یقانون اساس ی بازنگر یشورا  ی از اعضا ،کدام مورد  -55

 ی رهبر نفر به انتخاب مقامده(  4      انینفر از دانشگاهسه(  3یه       قضائنفر از قوهسه(  2     مسلح  یروهایفرمانده ستاد کل ن(  1

  ک یبر مهلت   یمبن  ی)ره( فرمان  ینیباعث شد تا امام خم ،ری خبر محاصره و خطر اشغال کدام شهر ز  ی،لیجنگ تحم  لیدر اوا  -56

  ( www.iranarze.ir) آن را صادر کند؟  یآزادساز یبرا   وزهر

 ( آبادان  4( سوسنگرد                   3( دزفول                       2( بستان                       1

  ، بروکسل شد  یالمللنیب شگاهی نما  یبرنده مدال طل  ،نقاش نیاز هم گرید یکه به همراه تابلو «دی تخت جمش »معروف  یتابلو -57

 (www.iranarze.ir)  ست؟یاثر ک

 ( آشتیانی4الملک                 ( کمال3( مصورالملکی                 2           ( بهزاد                    1

 ( www.iranarze.ir)  ند؟یگویبه کدام جهت از ساختمان به اصطلح »نسار« م -58

 ( رو به قبله 4( غرب                        3       ( رو به آفتاب              2           ( شمال                   1

 ( www.iranarze.ir) شود؟یمحسوب م دهایسف قه ی میبارز جرا قی کدام مورد از مصاد -59

 محل   چک بال  ( صدور4               ( سرقت هویت3            ( خیانت در امانت 2  م یمستق  ریقتل غ(  1

 ( www.iranarze.ir) باشد؟  ندهیحداقل چند نما  شنهادیبه پ د یبا ی،اسلم یدر مجلس شورا یارائه طرح قانون -60

   1۸(  4نمایندگان                       4/3(  3                       ۶(  2                          1۵(  1
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 ی(ثبت  یهاها قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامهنامه نیی شامل آ)حقوق ثبت 

  ا ی  ونیپرداخت د  ا یدرآمد    افتیدر  یبرا   ،حصر وراثت   ی و قبل از صدور گواه  باشد  ری صغ  یاز وراث متوف  ی کیکه  یدر صورت  -61

 ( www.iranarze.ir)  سند موکول به موافقت کدام مرجع است؟ م یتنظ ،الزم باشد  ی اقدام فور  ی،ضرور  یهانهیهز

  دادستان مرکز استان ایادستان محل  ( د2                                 محل    یرئیس دادگستر(  1

 حل اختالف شهرستان مربوط   یشورا(  4                  استان مربوط  یکل دادگستر  سیرئ(  3

  ی سردفتر اسناد رسم  ی،ملک  نیسند انتقال چن  میتنظ  ی الصدور صادر شده است. برامعارض مقدم  تی سند مالک  ی،نسبت به ملک  -62

 ( www.iranarze.ir)  کند؟ تیرعا   دیرا با ی چه موارد

  ت.الصدور اسمؤخر   تیدارنده سند مالک  یموکول به موافقت رسم  ،سند انتقال  میتنظ(  1

 . ستیسند ن  میمجاز به تنظ  ی،مراجع قضائ  قیاز طر  یینها  فیتکل نییقبل از تع (2

 .ستین   یسند  چگونهیه  میمجاز به تنظ  ،ثبت  یعال  یشورا   ی( قبل از صدور رأ3

  .کند  دیق  یمیمعارض را در سند تنظ  تیمراتب صدور سند مالک  دیبا  ،تیسند انتقال است و در نها  میمجاز به تنظ(  4

  به چه نسبت است؟ ی،مشاع ی هاواحدها از قسمت  نی از مالک ک یسهم هر  ،ها آپارتمانبا توجه به مقررات تملک   -63

 . شودیم  نییآن واحد تع  یاختصاص  یها براساس ارزش روز مساحت(  1

 شده است.   یدار یآپارتمان خر  ی اختصاص  یها به نسبت مساحت قسمت  ،سهم هر آپارتمان از مشاعات (  2

 . نشده باشد  دیهرچند در سند انتقال ق  ،شده است  یدار یآپارتمان خر( منحصراً به نسبت مساحت  3

 . ساختمان است  رهیمد  ئتیمطابق مصوبات ه(  4

کدام مورد در خصوص    . منقول مورث خود را دارند  ر یقصد انتقال مال غ یوراث و   . فوت کرده است 1346قبل از سال    ی شخص  -64

 ( www.iranarze.ir) است؟ حی صح ، بر ارث   ات یمال یاخذ گواه

 .کند  فیمراتب را از اداره کل ثبت استان مربوط کسب تکل  ،سند  میموظف است قبل از تنظ  یسردفتر اسناد رسم(  1

 . است  یبر ارث الزام  اتیمال  زیوار  یاخذ گواه  ،میمستق  یهااتی( مطابق مقررات قانون مال2

  .ستیبر ارث ن  اتیمال  زیوار  یبه اخذ گواه  ازین(  3

  .ثبت سند بالمانع است  ،ستیبر ارث ن  اتی به پرداخت مال  ازیکند که ن  یمربوط گواه  یاتیچنانچه حوزه مال(  4

 ( www.iranarze.ir)  است؟  یضرور ی چه موارد  ت یرعا  ی،در دفاتر اسناد رسم تی هنگام ثبت اقرار نامه زوج -65

 . گونه اسناد را ندارد  نیا  میحق تنظ  ی،اصوالً سردفتر اسناد رسم(  1

  .وجود دارد  تی اقرارنامه زوج  میامکان تنظ  ، زوجه  یبا موافقت ول  ی،در هر سن(  2

  . نباشند  یگرید  تیزوج  دیدر ق  نکهیسال و زوجه کمتر از هجده سال نباشد و احراز ا  ستیسن زوج کمتر از ب(  3

 . باشند  ده یرس  یبه سن بلوغ شرع  نیزوج(  4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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  ای  کیقصد انتقال حق مزبور را به    ،از ورثه   یقهراً به ورثه منتقل شود و بعض  ،و تجارت محل کار   شه یچنانچه حق کسب و پ  -66

 ( www.iranarze.ir)  چگونه است؟ ،حق موجر تیدر رعا  یسردفتر اسناد رسم  فیتکل ،چند نفر از ورثه داشته باشند 

 .                                    ستیبه موافقت موجر ن  ازین(  1

 . است  یموافقت آنان الزام  ،نفر باشد  کیاز    شیچنانچه موجر ب(  2

 . به موافقت موجر است   ازینفر باشد ن  کیاز    شیچنانچه متصالح ب  (3

 . است  یموافقت موجر الزام  (4

داشته    ری خود را به غ  تیقدر السهم مالک  یقصد فروش رسم  ،از شرکا  یکیمشاع و مشترک باشد و    ،دو نفر   ن یب  یاگر ملک  -67

 ( www.iranarze.ir) ست؟یحق اخذ به شفعه چ تیدر خصوص رعا  یرسم  سردفتر اسناد  فی تکل ،باشد

 حق شفعه وجود ندارد.   ،گونه موارد نیاصوالً در ا(  2             .است  یملک و موافقت او الزام  کیحضور شر(  1

 . ستین  گرید  کیبه کسب موافقت شر  ازین(  4.      است  یانتقال کاف  یملک برا   کیشر  یموافقت عاد (  3

سند انتقال مصادف با    م یجهت تنظ  یروز مراجعه به دفتر اسناد رسم  ، داریفروشنده و خر نی ب  یمی نامه تنظ  عه یچنانچه در مبا  -68

 ( www.iranarze.ir) ست؟یجهت انجام معامله چ   نیاز طرف  کی ثبت حضور هر    یبرا  یاسناد رسم  سردفتر ف ی تکل  ،باشد  لیروز تعط

 ل یروز قبل از تعط  نیآخر(  2                                .مورد ندارد  نیدر ا  یفیتکل(  1

 . مربوط استموکول به کسب اجازه از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  (  4                                   لیروز بعد از تعط  نیاول(  3

ا  یاشتباه  ی،ک یتفک  ات یچنانچه در عمل  -69 و  باشد  انتقال رسم  ،اشتباه  نی رخ داده  به  املک    ای  یمنتج  دفتر    ایثبت در دفتر 

 ( www.iranarze.ir)  است؟ ری از موارد ز ک یکدام   تیاشتباه در صلح و رفع اشکال ، شده باشد کیالکترون

 نظارت ثبت استان مربوط   ئتیه(  2     ثبت  یعال  یشورا  (1

 ی صالح قضائیمراجع ذ (  4    ی عدالت ادار   وانید(  3

 ( www.iranarze.ir)  شوند؟یاحضار م نیتقاضاکنندگان و مجاور ،ری ز یثبت یهای از آگه ک یدر انتشار کدام  - 70

 ( تحدید حدود 4            منقول  ری اموال غ  دهیمزا(  3           ( فقدان سند مالکیت       2                ( نوبتی         1

نسبت به املک واقع در    یفاقد سند رسم  یهاو ساختمان  یاراض  یثبت  تیوضع  فی تکل  نییموضوع قانون تع  ئت یه  یاعضا -71

 ( www.iranarze.ir) هستند؟ یچه اشخاص ،شهرها ی محدوده قانون

 وی   مقام  قائم  ای  یشهرساز   و  اداره راه  سیرئ  -ی  مقام وقائم  ایثبت    اداره  سیرئ  -  هیقضائ  قوه  سیمنتخب رئ  یقاض  ک( ی1

 ی مقام و   قائم  ای  یکشاورز  اداره جهاد  سیرئ  -ی  مقام و  قائم  ایثبت    اداره  سیرئ  -  هیقضائ  قوه  سیمنتخب رئ  یقاض  ک( ی2

  یمقام وقائم  ایاداره ثبت محل    سیئر-هیقضائقوه  سیمنتخب رئ  یقاضدو نفر  (3

 ثبت استان   رکلینفر کارشناس ارشد ثبت منتخب مد  کی  -  یمقام و   قائم  ایاداره ثبت محل    سیرئ  -  هیقضائ  قوه  سیمنتخب رئ  ینفر قاض  ک(ی4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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گونه    نی و ثبت سند انتقال ا  می مجاز به تنظ  یاست و سردفتر اسناد رسم  یملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبت چه ملک  -72

 ( www.iranarze.ir)  ر؟ی خ ای باشدی املک م

  د.کر  میتنظ  یسند رسم  توانینسبت به آن نم  ،ری خ  -در موعد مقرر برگشت نشده است  ،آن  ینامه ثبتاظهار(1

 است  به آن بالاشکالنسبت  یسندرسم  م یتنظ  ی،بل  -رسد  رسدیمصرف فقرا مل او بهبَمأذون از قِ  ایبااذن حاکم  (2

 . ستینسبت به آن مقدور ن  یسندرسم  میتنظ  ،ر یخ  –است  اعتراض شده   یاصل و حدود آن در موعد مقرر قانوننسبت به(3

 . ستیمعامله نسبت به آن مقدور ن  مانجا  ،ریخ  –  .آن منتشر شده است  ینوبت  یآگه  نی( اول4

مزبور   ینسبت به آگه یاست. اگر شخصمنتشر کرده تیفقدان سند مالک  یآگه  ،اداره ثبت اسناد و املک ی،در خصوص ملک  -73

  شود؟  یالمثن  تیمانع صدور سند مالک  تواندیم  ی و با ارائه چه مستندات  ی ظرف چه مدت پس از انتشار آگه  ،ب یمعترض باشد به ترت

 سند معامله   ای  تیاصل سند مالک  -ماه    ک( ی2                          یاعتراض کتب  م یتسل  -روز    ستیب(  1

 یاعتراض کتب  میتسل  -پانزده روز  (  4               سند معامله  ای  تی اصل سند مالک  -ده روز  (  3

از اشتباهات    یامر ناش  ن یداشته باشد و ا  رت یمغا  (کاداستر)حدنگار    یهابا اطلعات و نقشه  ،موجود  تیکه سند مالک  ی در موارد -74

 ( www.iranarze.ir)  با کدام مرجع است؟  فی تکل نییتع ،وارد نکند  نیبه حقوق مجاور  یباشد و خلل یثبت

 ثبت استان   رکلیمد  (2   ثبت در قسمت امالک  یعال  یشورا (  1

 نظارت ثبت استان   ئتیه(  4     یواحد ثبت  سیرئ(  3

اجرا   - 75 ب(کاداستر)قانون حدنگار    یدر  با    نی مالک  ن ی، هرگاه  و  باشد  اختلف  املک  و حقوق  مجاور در مورد مساحت و حدود 

 ( www.iranarze.ir)  موکول به کدام مورد است؟ ،حدنگار  ت یمالک سند صدور ،به توافق نرسند   گریکدی

 مرجع صالح   ی( وصول حکم قطع2   ی عدالت ادار   وانیاز د  یقطع  یصدور رأ  (1

  ثبت در قسمت امالک  یعال  یشورا   یصدور رأ  (4    نظارت   ئتیه  یصدور رأ(  3

 

 ( به جز مباحث نکاح و طلق) یمدن حقوق

 ( www.iranarze.ir) که عقد کان لم یکن شود؟ یاعقد را ابطال کنند به گونه  گریکدی با توافق  توانند یقرارداد م  نیطرف  ایآ  -76

 توانند یم  یفقط در عقود آن  (2     توانند یمطلقاً نم  (1

 توانند یفقط در عقود مستمر م  (4   توانند یفقط در عقود مستمر م  (3

شود.  یتلف م  رندهی گ  طیو تفر  یبدون تعدّ   ،از عقد برگردانده شود  شی به مالک پ  نکهیاز ا   شیمورد عقد پس از فسخ قرارداد و پ  -77

 ( www.iranarze.ir) را مسئول دانست؟  رندهیگ توان یم ایآ

 کننده عقد باشد   مسئول است اگر فسخ  (2     مسئول است   (1

 ست یمسئول ن  (4  نباشد   یمسئول است اگر عقد فسخ شده امان  (3

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 ( www.iranarze.ir) وقف باطل است؟ ،در کدام مورد  -78

 شد شده با  همیکه در آن شرط به سود واقف بر عهده موقوف عل  یوقف(  1

 د ینما  همیکه در آن واقف خود را جزو موقوف عل  یوقف(  2

 آن باشد   یهامحصور که واقف از مصداق  ریوقف بر غ  (3

 واقع شود   همیمصداق موقوف عل  زیخود واقف نوقف بر مصالح عامه که  (  4

  ( www.iranarze.ir)جعاله باطل است؟ ، در کدام مورد -79

 د بودن عملمردّ(  4            عمل  اتیفینامعلوم بودن ک(  3         تعیین عامل  عدم(  2        مبهم بودن اجرت(  1

 ( www.iranarze.ir) مضاربه باطل است؟ ، در کدام مورد -80

 . نشده باشد   نیی،تجارت مدت تع  یاگر در مضاربه برا(  2                 د.باش   هیاگر شرط شود که مضارب ضامن سرما (1

 . که مضاربه، مطلق باشد  یدر صورت (  4         .اگر قرار گذاشته شود که تمام منافع مال مالک باشد(  3

 ( www.iranarze.ir)  تعلق دارد؟  یثمره به چه کس   . باطل بوده است  یکه عقد به جهت  شودیبعد از انعقاد عقد مساقات معلوم م  -81

 ( عامل                                     1

 ی مالک و عامل به طور مساو(  2

  .اگر بطالن مساقات قبل از ظهور ثمره معلوم شود  ،اگر بطالن مساقات بعد از ظهور ثمره معلوم شود و مالک  ،عامل(  3

 ( مالک 4

بوده که موجب صعوبت در انتفاع    یبیع  یدارا  ،اجاره   نیمستأجره در ح  نیکه ع  شودیواحد آپارتمان معلوم م  کی بعد از اجاره    -82

 ( www.iranarze.ir)  دارد؟ یحکم  چه  اجاره مزبور . از آن است

 رد ی ارش بگ  تواندیمستأجر فقط م  یول  ،است  حیصح(  1

 تواند اجاره را فسخ کندیم مستأجر فقط    یول  ،است  حیصح(  2

 ردیارش بگ  ایاجاره را فسخ کند    تواند یمستأجر م  یول  ،است  حیصح  (3

 اجاره اساساً باطل است (  4

به متعهد    میبه طور مستق  ،تعهد  یاجرا  یبرا  تواندیثالث م  ایآ  . به سود ثالث کرده است  یتعهد  نیاز طرف   یکی   ی،ضمن قرارداد  -83

 ( www.iranarze.ir)  مراجعه کند؟

 ( خیر                                                1

 قرارداد را داشته باشد   طیانتفاع از شرا  تیهرچند ثالث صرفاً قابل  ی،بل(  2

 .      تعهد به سود او را کرده باشند  جادیدو طرف عقد، قصد ا  نکهیمشروط به ا  ی،بل(  3

 ( بلی4
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 ( www.iranarze.ir)  است؟ ح یکدام مورد صح  ،کیدر خصوص اجاره به شرط تمل -84

 است  عیب  یلیاست و از نظر تحل  نیّرمعی غ  یعقد(  1

  عیاجاره است همراه با وعده ب  ی،ل یاست و از نظر تحل  نیّمع  یعقد(  2   

 ع یاجاره است همراه با وعده ب  ی،لیاست و از نظر تحل  نیّمعری غ  یعقد(  3

 است   عیب  یلیاست و از نظر تحل  نیّمع  یعقد(  4

 دارد؟  یضمانت مزبور چه حکم . کندی د ضمانت مبه صورت مردّ  ،ن یاز دو د  یکیاست. »ج« از  ونی به »ب« مد ن یالف«، دو د» -85

 .است  لهمضونبا    ،آن  نییتع  اریاست و اخت  حی صح(  2              .با ضامن است  ،آن  نییتع  اریاست و اخت  حیصح(  1

 توانند قرارداد را فسخ کند.( فقط می4.        عنه استبا مضمون  ،آن  نییتع  اریاست و اخت  حیصح(  3

و    یقال  لی. چنانچه بعد از تحوفروشدیم نیمع  ن یدو تابلوفرش به صورت ع  ی در ازا  ،نیرا به حس  شم یابر  یتخته قال  کی  یعل -86

 ( www.iranarze.ir)  انجام دهد؟ تواندیم  ی چه اقدام یعل . مفلس شود نیحس  ،دو تابلوفرش م یاز تسل شیپ

 مطالبه کند  نیدو تابلوفرش را از حس  تواندیفقط م(  1

 شود ی م  نیحق فسخ قرارداد را ندارد و داخل در بستانکاران حس(  2

 است   ریّمخ  ،ن یفسخ قرارداد و داخل شدن در بستانکاران حس  نیب(  3

 قرارداد را فسخ کند  تواندیفقط م(  4

منتفع است نه    یصرفاً موجب اباحه انتفاع برا  یکه رقب  کردهیگمان م   یعقد رقب  یهرگاه ثابت شود که مالک در هنگام انشا  -87

 ( www.iranarze.ir)  دارد؟ ی حکم عقد مزبور چه ، حق انتفاع

 . باطل است(  4.                قابل فسخ است(  3  قابل فسخ است   ریغ(  2  ت نافذ اس  ریغ(  1

 ( www.iranarze.ir)  است؟ حیکدام مورد صح ، در خصوص رهن -88

        .ستین  زیجا  ی،هر چند به تراض  ،گریرهن به مال د  لیتبد(  1

  ستیممکن ن  ،ندهیآ  نید  یدادن برا  قهیوث(  2

 .ستین  حیصح  انیرهن در برابر اع(  3

 . کندیرا آزاد م  قهیاقدام وث  نیا  ،ابراء کند  نیاز د  یرا فقط نسبت به بخش  ونی مد  ،اگر مرتهن(  4

 ( www.iranarze.ir) الزم است؟ ،گر یو نسبت به طرف د زی جا ،طرف  کی نسبت به  ک یکدام  ، ری از عقود ز -89

 ( جعاله4    ( مزارعه                    3( مضاربه                        2( کفالت                       1

 ( www.iranarze.ir) محکوم به بطلن است؟ ،کدام عقد  - 90

 . از آثار ذات عقد جاهل باشد  یکینسبت به    ،نیاز طرف  یک( ی2     .    نسبت به جهت معامله دچار اشتباه شود  ،نیاز طرف  یک( ی1

 . از آثار عقد جاهل باشد  یکینسبت به    ،نیاز طرف  یک( ی4       .   نسبت به جهت معامله دچار اشتباه شود  ،نیاز طرف  یک( ی3
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 ی( و اختصاص  یعموم یجزا )حقوق جزا 

  کدام است؟ ی مجازات و . شودیم ینقد  یجزا الیر  اردیلیم ک یبا مجازات  یلف«، مرتکب شروع به جرم »ا -91

 تر نییتا دو درجه پا  کی  ینقد  یجزا  (2                                               ( مجازاتی ندارد 1

 تر نییدرجه پا  ک ی  ینقد   یجزا  (4              ترنییتا دو درجه پا  کی  یریتعز  مجازات (3

 ( www.iranarze.ir) است؟ حی کدام مورد صح -92

 . شودیق نممعاونت در شروع به جرم محقّ(  2        حبس دارد.    نیگزیمجازات جا  ،۸  درجه  میمعاونت در جرا(  1

 . ستیوحدت قصد در معاونت شرط ن  ی،ملّ  تیامن  هیعل  میدر جرا(  4                                 .ستی قابل مجازات ن  ،شروع به معاونت(  3

ا  . شودی مرتکب جرم سرقت م  یفرانسو  کی  هیعل  ،در آلمان   ران ی الف«، تبعه ا»  -93   ،ت یبا توجه به کدام نوع صلح  ران ی محاکم 

 ( www.iranarze.ir)  او را محاکمه کنند؟ توانندیم

 فعال  یشخص(  4            ستندین  یدگیصالح به رس  ،رانیا  محاکم(  3( شخصی منفعل           2                ( جهانی   1

نسبت    یچه اقدام . شودیضربه شلق م 74سال حبس و  کیماه تا  3با مجازات   ی ریسرقت تعزساله، مرتکب جرم  14»الف«،   -94

 ( www.iranarze.ir) اعمال شود؟  تواندیم  یبه و

 گان یرای  عمومخدمات  (4     یدرجه جرم ارتکاب هم  ینقدیجزا  (3     تکرار جرم عدمبه  یاخذ تعهد کتب  (2     تی تربوکانون اصالح  در  ینگهدار  (1

است مجازات حبس را دو    لیما  ، ف یشود. دادگاه در مقام تخفیبا مجازات شش ماه تا دو سال حبس م   ی »الف«، مرتکب جرم  - 95

 ( www.iranarze.ir) شود؟ی م ن ییتع یو یبرا   یچه مجازات ،صورت  نی دهد. در ا فیدرجه تخف

 حبس   نیگزیمجازات جا(  4 ست ین  فیمجازات قابل تخف  نیا(  3 ۸حبس درجه  (  2  ۸درجه    ینقد   یجزا   ایشالق  (  1

 ( www.iranarze.ir)  ست؟یقابل صدور ن  یابیکدام مورد به صورت غ  -96

 . قابل گذشت  ریغ  میحکم به برائت در جرا(  2         .قابل گذشت  میدر جرا  تیحکم به محکوم(  1

 . و باالتر  ۶درجه    یریتعز  میدر جرا  ت یحکم به محکوم(  4                                 . صدور حکم  قیقرار تعو (3

 ( www.iranarze.ir) مطلقاً ممنوع است؟  ،ری ز  میمجازات در کدام جرا یاجرا  ق یتعل -97

 کشور   یو خارج  یداخل  تیامن  هیعل  میجرا(  2                               قاچاق عمده مواد مخدر(  1

 ی عفت عموم  هیعل  میجرا(  4ی        در حکم کالهبردار  میو جرا  یکالهبردار (  3

 ( www.iranarze.ir) ست؟یچ ه یحکم قض ،فیدر صورت وجود جهات تخف ،در تعدد جرم  -98

 . شودیداده م  فیتخف  ،حداقل و حداکثر   نیانگیمجازات تا م(  2                          .                 است  فیقابل تخف  ،مجازات تا نصف حداقل(  1

 .ستین  فید جرم، مجازات قابل تخفدر تعدّ(  4         .   است  فیقابل تخف  یدر قانون مجازات اسالم  فیتخف  یطبق قواعد کل(  3

 ( www.iranarze.ir) ؟شودینممحسوب  یدر قانون مجازات اسلم ری تقص قی از مصاد ، کدام مورد -99

 ( عدم مهارت 4( مسامحه                     3ی               قصد تبع(  2ی            نظامات دولت  تیعدم رعا(  1
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 ( www.iranarze.ir)  دارد؟ ی چه حکم ،مجازات   زانیم ا یجهل به نوع  - 100

 تسیمانع مجازات ن  ،یشرع  میدر جرا  ( تنها1

 ست یمانع مجازات ن  ،و باالتر  ۵درجه    یریو تعز  یشرع  میتنها در جرا(  2

 مانع مجازات است   ،باشد   یباشد و مجازات شرع  یریکه تقص  یتنها در صورت(  3

 ست یمانع مجازات ن(  4

  یکاور ی »ب« با انجام برنامه ر  . کند یاو را حذف م  انهیموجود در را  یها»ب«، عکس  یهاعکس  لیفا  یالف« از روگرفت از تمام»  -101

  ( شده است؟ی می)جرا ی»الف«، مرتکب چه جرم . به سامانه بازگرداند تواند یها را مجدداً معکس ی بازگشت( تمام)

 ی اانه یرا  یسرقت و جاسوس(  2    داده   بیسرقت و تخر(  1

 تنها سرقت داده   (4   ی ا انهی را  یمجاز و جاسوس  ریغ  یدسترس(  3

تحت   یو  کندیثبت م ،حضور داشته باشند دیکه مطابق قانون با یرا بدون حضور اشخاص یسند  ی، مسئول دفتر اسناد رسم -102

 ( www.iranarze.ir)   است؟ بیقابل تعق  یچه عنوان

 ی جاعل در اسناد رسم(  4                     مختلس(  3                 کالهبردار(  2                یکننده اسناد رسم  بیتخر(  1

قابل   ی، تحت چه عنوان یو  . کندیثبت ملک را م یتقاضا ،انتقال نی را به »ب« منتقل کرده است و با علم به ا ی ملک  ،الف«» -103

 ( www.iranarze.ir)  است؟ بیتعق

 مختلس (  4ت                خائن در امان (  3( کالهبردار                             2        ( جاعل                       1

به   ی و . کندیثبت آن را م یتقاضا  ، به عنوان مالک  کنیو ل شودیمحسوب م ن یام  ی،لف« به عنوان اجاره نسبت به ملک»ا -104

 ( www.iranarze.ir)  شود؟یم محکوم یمجازات چه شخص

 خائن در امانت (  4( مختلس                              3           ( جاعل                   2                      کالهبردار(  1

 است؟ بیقابل تعق ، تحت کدام عنوان یو . کندیاز دفتر ثبت را معدوم م ی قسمت ،ثبت اسناد و املک  نیاز مستخدم یکی  -105

 ( مختلس4  می در اسناد رس  جاعل(  3           یکننده اسناد رسم  بیتخر  (2 کالهبردار (  1

 

 تجارت  حقوق

 ( www.iranarze.ir) است؟ حی کدام مورد صح ،خاص ی سهام یها در خصوص سهام شرکت -106

 باشد.    شتریب  الیاز ده هزار ر  دینبا  ،هر سهم  یمبلغ اسم(  1

 . خالف آن را مقرر کند  تواندیدارد و اساسنامه شرکت نم  یرأ  کیهر سهم لزوماً  (  2

 صدور ورقه سهام ممنوع است.   .هر سهم پرداخت نشده باشد  یمبلغ اسم  یکه تمام  یدر صورت(  3

 . باشد  یمتساو   دی سهام همه شرکا با  یمبلغ اسم  (4
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 ست؟ یآن چ یقانون  یضمانت اجرا ، اعتراض نکول نکند یظرف مهلت قانون  ،که دارنده برات نکول شده یدر صورت -107

 دهد یرا از دست م  سانیفقط حق رجوع به ظهرنو(  1

 دهد یرا از دست م  هاسی دهنده و ظهرنوحق رجوع به برات(  2

 دهد یاز موعد مبلغ برات را از دست م  شیپ  ه یتأد  ایدهنده به دادن ضامن  حق الزام برات(  3

 دهد یدهنده را از دست مبراتفقط حق رجوع به  (  4

 کدام است؟  هیحکم قض  . در آن سال داشته است یضرر قابل توجه ی،شرکت تضامن شودیمعلوم م  یسال مال انیدر پا -108

 .                                     ابدی  لیآن تقل  زانیبه م  دی با  ،شرکت  هیسرما(  1

 . متضامناً ملزم به جبران آن هستند  ،شرکت   یشرکا (  2

 .         خود ملزم به جبران آن هستند  ،الشرکهمشترکاً و به نسبت سهم  ،شرکت   یشرکا (  3

 . بعد جبران شود  یها از سود سال  دیبا(  4

م  یا سفته  ، خاص  یعامل شرکت سهام  ر یبه عنوان مد  ،»الف«  -109 ن  کندی را در وجه »ب« صادر  را در وجه »ج«    ز یو »ب«  آن 

  ی ماه و سپر  ک یاما پس از    ،کندیآن مطالبه م  ری چند بار وجه سفته را از شرکت و مد  ی،دارنده فعل  د یدر سررس  . کندیم  یس ینوظهر 

 است؟ رفته ی پذ یچه اشخاص هیدارنده عل ی . دعوشودیم ی مجبور به طرح دعو ، شدن مهلت واخواست

 فقط شرکت(  2     شرکت و »الف«(  1

 «شرکت و »ب(  4     ( »الف« و »ب«3

 ( www.iranarze.ir) چقدر است؟ ب یبه ترت ، روز خی مطالبه وجه سفته عندالمطالبه و چک به تار یحداکثر مهلت قانون -110

 صدور   خیسال از تار  کی  -صدور    خیسال از تار  ک( ی2   روز پس از صدور   4۵  -صدور    خیسال از تار  ک( ی1

 صدور  خیروز از تار  1۵  -صدور    خیده روز از تار(  4   صدور   خیپنج سال از تار  -صدور    خیسال از تار  پنج(  3

  بیبه ترت  ،عام   یشرکت سهام رهی مد ئت یو جلسه ه ی عاد یمجمع عموم مات یو اعتبار تصم یری گمیتصم یالزم برا ت یاکثر -111

 (www.iranarze.ir)  کدام است؟

 در جلسه   نیمطلق حاضر  تیاکثر  -در جلسه    نیحاضر  (کینصف به عالوه  )مطلق    تیاکثر (1

 ره یمد  ئتیه  یمطلق اعضا  تیاکثر  -سهامداران شرکت    (کی  نصف به عالوه)مطلق    تیاکثر(  2

 در جلسه   نیمطلق حاضر  تیاکثر  -سهامداران شرکت    (کینصف به عالوه  )مطلق    تیاکثر(  3

  ره یمد  ئتیه  یمطلق اعضا   تیاکثر  -در جلسه    نیحاضر  (کینصف به عالوه  )مطلق    تیاکثر(  4

 ( www.iranarze.ir) است؟  حی کدام مورد صح ،محدود  تیدر شرکت با مسئول زیممر یغ  ریدر خصوص نقش صغ -112

 . آن شود  رهیمد  ئتیعضو ه  ایمحدود    تیشرکت با مسئول  کیشر  تواندیخود نم  ،میّق  ای  یّبا اذن ول  یحت(  1

 شود.   محدود  مسئولیت  با  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  یا  شرکت  شریک  تواندمی  خود،  قیّم  یا  ولیّ  اذن  ( با2
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 .شود   محدود  مسئولیت  با  شرکت  شریک  تواندمی  خود،  قیّم  یا  ولیّ  اذن  ( با3

 .  اوست میّق  ای  یّمنوط به اجازه ول  رهیمد  ئتی در ه  یو   تیمحدود شود اما عضو  تی شرکت با مسئول  کیشر  تواندیم(  4

  ندهیرا به عنوان نما یقیشخص حق کی است که  یشخص حقوق ، رهی مدئتیه ی از اعضا یکی ، عام   یشرکت سهام ک یدر  -113

 ( www.iranarze.ir)  و چگونه است؟ یچه مرجع اریدر اخت ، مزبور یقیحق شخص کرده است. عزل یخود معرف

 شرکت   یعاد   یمجمع عموم  بیو تصو  رهیمد  ئتیعضو ه  یشخص حقوق  شنهادیبه پ(  1

 به شرکت   نیجانش  یو با اعالم کتب  رهی مد  ئتیعضو ه  یشخص حقوق(  2

 ن یحاضر  یآرا  تیشرکت و با اکثر  یعاد   یمجمع عموم(  3

 رهیمد  ئتیعضو ه  یشخص حقوق  بیشرکت و تصو  یعاد   یمجمع عموم  شنهادیبه پ(  4

 ( www.iranarze.ir)  شرکت باشد؟ کیشر ا یسهامدار   دیعامل با ر یمد  ریز  یهااز شرکت  کیدر کدام  - 114

 یعام و تضامن  یسهام(  2    ی عام و خاص و تعاون  یسهام(  1

 عام و خاص   یسهام(  4   محدود   تیعام و با مسئول  یسهام(  3

کدام مورد در خصوص آثار و احکام   . شودیدادگاه اعلم م یاز سو ،و ثبت  سی خاص پس از تأس  یشرکت سهام ک یبطلن   - 115

 ( www.iranarze.ir)  است؟ ح یصح ،بطلن شرکت 

 . معامالت شرکت تا آن زمان معتبر است  یاما تمام  ،دارند  یتضامن  تیبطالن دربرابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسئول  نیمسئول  (1

 . معامالت شرکت تا آن زمان معتبر است  یاما تمام  ،مشترک دارند  تیبطالن دربرابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسئول  نیمسئول  (2

 اشخاص ثالث   ن سهام وبطالن در برابر صاحبا  نیمسئول  یتضامن  تیمسئول  ،قابل استناد نبودن بطالن معامالت شرکت در برابر اشخاص ثالث  (3

 . شدن حکم بطالن است  یآثار بطالن شرکت صرفاً از زمان قطع  (4

 ( www.iranarze.ir)  ت؟مطلقاً ممنوع اس ،ی لدالّ ت یکدام مورد در فعال - 116

 . باشد  میسه  ایدر نفس معامله منتفع   (1

 . کند  یلرشته دالّ  کیچند آمر در    یبرا   ،در زمان واحد(  2

 . معامله اقدام کند  گریبه نفع طرف د  ،داده  تیکه به او مأمور  یخود نسبت به کس  فهیبرخالف وظ(  3

 . طرف معامله ضمانت کند  کیاز  (  4

  راد یا . کندی صادر م یاز طرف شرکت سند تجار ،محدود که فاقد حق امضا بوده است  تیشرکت با مسئول رانیاز مد یکی  -117

 ( www.iranarze.ir)  قابل استماع است؟  ی،ادر برابر چه دارنده ی فقدان سمت و

 . ستیقابل استماع ن  ی،راد یا  نی چن(  2     .          باشد  تیسن ناگرچه دارنده با حُ  ی،دارنده سند تجار  (1

 . در وجه او صادر شده است  یکه سند تجار  یفقط در برابر کس(  4ی                                          تجار   تیفقط دارنده با سوءن(  3
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  ، آنها متیمطالبه ق یمالک کاالها برا  . شوندی واژگون و کاالها تلف م ،جاده  یلغزندگ لیبه دل یمحموله تجار   یحاو ون یکام - 118

 ( www.iranarze.ir) کند؟ یطرح دعو  یقرارداد تیمسئول یبرمبنا تواندیم یچه کس  هیعل

 حمل و نقل  یمتصد(  2   ون ی متصدى حمل ونقل و راننده کام(  1

 . او ثابت شود  ریحمل و نقل اگر تقص  یمتصد(  4     ون ی راننده کام(  3

  (www.iranarze.ir)  ؟ستینباطل   ی،از معاملت تاجر پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگ  کیکدام  -119

 یبر تبان  یو مبتن  یمعامله صور  (2   خود   یمنقول بابت بده  ری رهن مال غ  (1

 متعارف  متیدرصد کمتر از ق  2۵  متیفروش کاال به ق  (4     یصلح محابات  (3

   ( www.iranarze.ir) چگونه است؟ ، آن تیو سند یارزش اثبات . نشده است  میتنظ  یمطابق مقررات قانون ، تاجر دفاتر -120

 . دارد  تیسند  یتجار و معامالت تجار  انیم  یفقط در دعاو( 2            .                          شودیمحسوب م  لیدل  ،خود تاجر  هیفقط عل(  1

 .ندارد  یتیگونه سندچیه (  4.     شودیاماره محسوب م  ،گرانید  هیو عل  لیدل  ،خود تاجر   هیعل  یدر دعو(  3

 

 نامه مربوط  نیی و آ  یقانون دفاتر اسناد رسم

به دفترخانه   یمقتض  قیو مراتب به طر کنند یصادر م یسند رسم  یاعتباریبر ب  یرأ یکه محاکم دادگستر ی در موارد -121

مراتب را در سوابق ثبت سند منعکس و امضا    دیبا ، سردفتر پس از وصول کدام حکم ب یبه ترت ،شود یکننده سند اعلم ممیتنظ

 ( www.iranarze.ir)  د؟ینما

 ( قطعی4                          توسط ثبت محل  صادره(  3( نهایی                          2( بدوی                      1

نسخه   ری در ز ن یاز طرف متعامل دیبا  یاچه جمله ،سند معامله   یهنگام امضا ی،در دفاتر اسناد رسم یثبت آن ستم یدر س -122

 ( www.iranarze.ir)  شود؟ دیق بانیپشت

   است  یسند کاف  یفقط امضا   ،افراد باسواد   یبرا (  1

 ثبت با سند برابر است (  2

   از مفاد سند مطلع شدم(  3

 ست ین  یبه اقدام خاص  یاز ین  ستمیمعامله توسط س  نیاثر انگشت طرف  ییاصوالً پس از شناسا(  4

 ( www.iranarze.ir)  کرد؟ نیی تع یدفتر اسناد رسم یبه سردفتر  توانیرا م  یچه اشخاص -123

 اول   یاریبه شرط داشتن سه سال سابقه دفتر  ی،دارا بودن هر مدرک کارشناس(  1

 دوم   یاریسال سابقه دفتر  ۷به شرط داشتن    ،باشند  یمدرک کاردان   یکه دارا  یارانیدفتر(  2

 اول   یار یسال سابقه دفتر  ۵به شرط داشتن    ،کامل متوسطه باشند  پلمید  یکه دارا  یارانیدفتر(  3

 ی اریبه شرط داشتن سه سال سابقه دفتر  ی،دارا بودن هر مدرک کارشناس(  4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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 ( www.iranarze.ir)  د رسمی است؟دفترخانه اسنا  یاریو دفتر یشغل سردفتر یمناف  ،ر یاز مشاغل ز  کیکدام  - 124

 مجلس  یندگینما(  1

 ی تجار  یها شرکت  رهیمد  ئتیدر ه  تیعضو(  2

 هیبا اجازه قوه قضائ  یها و مؤسسات آموزش عالدر دانشگاه  سیتدر(  3

 ی انتخاب  یشهردار(  4

 ( www.iranarze.ir) شود؟یمحسوب م یجعل در اسناد رسم  ،توسط سردفتر ری از اقدامات ز  کیکدام  - 125

 . سند کرده باشد  یثبت و امضا  میمبادرت به تنظ  ی،بدون اخذ حقوق دولت(  1

 دهنده ثبت کند.( اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال2

 . کند  یسند انتقال خوددار   یپس از ثبت سند از امضا (  3

 .  باشد  دهی نرس  اریدفتر  یسند معامله به امضا   ،و سردفتر   نیمتعامل  یپس از امضا (  4

 ( www.iranarze.ir)   است؟ ر یکدام مورد ز تی موظف به رعا ،صحت امضا  ق یدر هنگام تصد ی سردفتر اسناد رسم - 126

 . نفر معتمد داشته باشد  کی  ،نباشد و همراه خود  سوادیامضاکننده متن ب(  1

 . گنگ نباشد و سواد خواندن و نوشتن داشته باشد  ایکر    ایامضاکننده متن کور  (  2

 . کند  یاسکن و در سامانه مزبور نگهدار  ،اسناد   کیشده را در سامانه ثبت الکترونیمتن گواه  ریتصو(  3

 . ممنوع المعامله نباشد  ،امضا کننده متن (  4

کدام   د ییبا تأ  ی،مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسم  یدر جهت اجرا ارانیکانون سردفتران و دفتر  هی وحدت رو یآرا   -127

 ( www.iranarze.ir) قابل اجراست؟   ،ر یمرجع ز

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (  1

 ثبت در قسمت اسناد   یعال  یشورا (  2

 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (  3

   هیقوه قضائ  سیرئ(  4

 ( www.iranarze.ir) کند؟ یخوددار نیو ثبت اسناد مراجع میموظف است از تنظ اریسردفتر و دفتر  ،در کدام مورد -128

 اعتراض شده است.   ،ثبت ملک  یشده باشد که به تقاضا  دیق  ،در پاسخ استعالم صادره از ثبت محل(  1

 . اخالق حسنه باشد  ای  یو مقررات موضوعه و نظم عموم  نیمخالف با قوان  ،مفاد و مدلول سند (  2

 . شده باشد  یمنقض  ،ملک مورد معامله  یکار صارده برا   انیمدت اعتبار پا(  3

 الصدور صادر شده است معارض مؤخر  تیسند مالک  ،ملک فروشنده  شده باشد که نسبت به  دیدر پاسخ استعالم صادره از ثبت ق(  4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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در سند   ،ر یکدام مورد ز دیمکلف به ق  یسردفتر اسناد رسم ، سند انتقال می در موقع تنظ . ثبت است ان یدر جر یملک -129

 ( www.iranarze.ir)  است؟ یمیتنظ

 کند.  دیحدود و فواصل ملک مورد معامله را در سند ق  ،شماره پالک  دیبا(  1

  ت. اس  داریسند با خر  میالثبت تنظکند که پرداخت حق دیق  یمیدر سند تنظ(  2

 .  است  داری فقط به عهده خر  ،انجام معامله از هر جهت  تیکند که مسئول  دیدر سند ق  دیبا(  3

 .کند  دیمجاور را در سند ق  یها شماره پالک  دیالزاماً با(  4

 کرد؟ می کرده است تنظ تیکه ترک تابع یرانیا یاتبعه ی برا  ،دار یمنقول به عنوان خر ر ی سند انتقال غ توان یم ا یآ -130

 . سند با کسب موافقت وزارت امور خارجه بالمانع است  میتنظ  ی،بل(  1

 . سند با کسب موافقت از وزارت کشور بالاشکال است  میتنظ  ی،بل(  2

 . را ندارد  رانیمنقول در ا  ریاموال غ  یداریحق خر  یاساساً و   ،ریخ(  3

   بالمانع است.  ،آن دولت درآمده است  تیکه به تابع  یسند با کسب موافقت از دولت  میتنظ  ی،بل  (4

با   یسردفتر اسناد رسم ،سند داشته باشد و قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد میقصد تنظ ، مار ی که شخص ب یدر صورت -131

 (www.iranarze.ir)  سند در خار از محل دفترخانه است؟ میبه تنظ  مجاز ی،مجوز کدام مرجع قانون

 و انقالب محل   ی دادستان عموم  ندهیبا حضور نما(  2   ف معتبر و دو نفر معرّ  یپزشک  یبا ارائه گواه(  1

 محل   یدادگستر   سیرئ  ندهیحضور نما  با(  4  ثبت محل  ندهیمعتبر و با حضور نما  یپزشک  یبا ارائه گواه(  3

 ( www.iranarze.ir)  کدام مرجع است؟ ،سند  میقبل از تنظ یمرجع رفع مشکلت دفاتر اسناد رسم  -132

 اسناد و امالک کشور معاونت امور اسناد سازمان ثبت  (  1

 نظارت ثبت استان مربوط   ئتیه(  2

 ثبت محل  سیرئ(  3

 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (  4

چگونه عمل   د یثبت سند با ی برا یو . دارد دیترد کندیکه تعهد م یطرف  ای ن یمتعامل  تیدر هو  یمسئول دفتر اسناد رسم -133

 ( www.iranarze.ir) کند؟

 کنند  قی را تصد  گریکدی  تیهو  ن،یمتعامل(  1

 ی کندرا به عنوان معتمد خود معرف  یشخص  ،نیاز متعامل  کیهر  (  2

 کنند   قیآنان را تصد  تیدو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هو(  3

 کند   یاز ثبت سند خوددار(  4

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سردفتری اسناد رسمیآزمون انتخاب  بسته کامل سواالت تهیه  برای  
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مکلف به ارسال خلصه معامله به اداره ثبت محل    ی،سند نسبت به املک در چه موارد  م یپس از تنظ ی،سردفتر اسناد رسم - 134

 ( www.iranarze.ir)  است؟

 مصالح   یاسناد هبه و صلح با حفظ منافع و وجود حق فسخ برا  میتنظ  یفقط برا(  1

   از ملک  یقسمت  ایانتقال تمام    یمنحصراً برال (  2

 استرداد   حق  با  معامالت  برای  ( منحصرا3ً

  سال  3از    شیب  یمدت  یمنافع برا   ای  نینسبت به ع  یحق  یواگذار  ایاز ملک    یقسمت  ایدر موقع انتقال تمام  (  4

رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور    ،د یآ شی پ یاشتباه ایاشکال  ،ن یمفاد آن با قوان قیسند و تطب می طرز تنظهرگاه در   - 135

  (www.iranarze.ir)  با کدام مرجع است؟  ،الزم

 ط اداره کل ثبت استان مربو (  2     نظارت  ئتیه(  1

 ثبت محل  سیرئ(  4  کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت  اداره(  3
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 نمونه ایران عرضه مرجع  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

سردفتری    آزمونسواالت مل ابرای تهیه بسته ک برای 

 کلیک نمایید.اینجا ایران عرضه اسناد رسمی  

 
 

 :سایر محصوالت استخدامی

 تست های دروس عمومی و تخصصی  •

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی •

 جزوات آموزشی   •

www.iranarze.ir 

 کلیک نمایید.اینجا به همراه پاسخنامه،  آزمون سردفتری اسناد رسمیت تهیه بسته کامل سواال برای

 

 کلیک نمایید.اینجا ، مون سردفتری اسناد رسمیآزکسب اطالعات بیشتر در ارتباط با آخرین اخبار جهت 
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