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 حقوق مدنی آزمون اهی   تست اهی  مجموهع
 ورودی کارآموزی وکالت   

 آزاد   کارشناسی ارشد حقوق  دااگشنه اهی سراسری و 
   هب همراه  پاسخناهم   تشریحی    و تحلیلی    

  (دااگشنه و وکیل دادگستری مدرس )کباز   محمد خا: مولف 
کامالً رایگان می این مجموعه تست برای استفاده دانشجویان بصورت 

باشد بنابراین خرید و فروش مازاد برهزینه کپی یا هرگونه بهره برداری 

      . یستاز آن به حکم اخالق صحیح ن و معنوی مالی
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 « 3131کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری بهمن »

حقوق کودکی که طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست . 1

 رستی قرار گرفته است ازکدام جهت با حقوق فرزندان یکسان است ؟ تحت سرپ

 نفقه . 2                                                     ارث      . 1

 وجین سرپرست حضانت بعد از طالق ز. 4             برخورداری از مستمری بازماندگان. 3

بعنوان جواب صحیح  3ولی در پاسخنامه سازمان سنجش گزینه باشند صحیح  2و  3گزینه بنظر می رسد هر دو 

 31/6/1332قانون حمایت ا زکودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب  11ماده  .اعالم شده است 

از این حق  که پیوند نسبی یا سببی با دیگری ندارد سبب ارث تنها پیوند سببی یا نسبی با متوفی است و کودکی. 

بر عهده سرپرست  همین ماده نفقه کودک مندرج دراین قانون هم چنین طبق( م.ق 161ماده . )است بی بهره 

 .است 

های  هزینهکنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی  کننده منحصر یا درخواست درخواستـ 1۱ماده

حتی پس  حکماین . را تأمین نمایند مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی

جاری منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان  از فوت سرپرست

بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه . باشد می

 .نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند به

 ر خصوص مهریه صحیح است ؟ کدام عبارت د. 2

 .  شرط عدم مهر در هر نکاحی صحیح است.1

 .  اگر زن جاهل به فساد نکاح باشد مستحق مهرالمثل است. 2

 .انحالل نکاح تاثیری بر استحقاق زن نسبت به دریافت مهر المسمی ندارد . 3

 .نیست صدور حکم تقسیط مهریه توسط دادگاه به دلیل اعسار زوج مسقط حق حبس . 4

اگرچه این رای طبق . دیوان عالی کشور  22/1/1318-801رای وحدت رویه شماره . صحیح است  4گزینه  

: برای مشاهده ایردات وارده به این رای مراجعه شود به .) موازین حقوقی و اصول عدالت و انصاف قابل نقد است 
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صحیح نیست ، چون طبق  3گزینه  (به بعد 261محمد خاکباز، عدالت معاوضی درحقوق موضوعه و رویه قضایی، ص 

فوت منحل می .4بذل مدت در نکاح موقت یا . 3فسخ یا . 2طالق یا .1: م ، عقد نکاح به وسیله .ق 1120ماده 

م موارد حق فسخ نکاح توسط زوج و زوجه .ق 1123و  1122و مواد (  که البته فوت در ماده نیامده است)شود 

م در تمام موارد فسخ نکاح، زن مستحق مهر نیست مگر فسخ .ق 1101ستناد ماده به ا. را مقرر داشته است 

به این ترتیب مشاهده می شود که فسخ . بموجب عنن باشد که در صورت اخیر زن مستحق نصف مهر است 

 م غلط است چون مهر.ق 1031هم به استناد ماده   1گزینه . نکاح بر امکان دریافت مهرالمسمی تاثیرگذار است 

و مدت از ارکان نکاح موقت هستند و عدم ذکر یا شرط عدم مهر در این نوع نکاح شرط باطل و نکاح هم باطل 

مرحوم )م صحیح است .ق1033و1018است بر خالف نکاح دائم که اگرمهر ذکر نشده باشد نکاح طبق مواد

م صرف .ق 1033تناد ماده هم نادرست است چون به اس 2گزینه ( 101، ش  1دکتر ناصرکاتوزیان،خانواده ،ج 

جهل زن به فساد نکاح موجب استحقاق او به مهرالمثل نیست بلکه باید نزدیکی هم صورت گیرد تا زن مستحق 

 . مهرالمثل باشد 

 کدام مورد وجه تشابه فسخ نکاح و طالق است ؟ .  3

 . باید در طهرغیرمواقعه انجام گیرد . 1

 . انحالل نکاح بواسطه آنها نسبت به گذشته اثر ندارد . 2

 . در صورت حصول شرایط ایجاد حرمت ابدی می کند . 3

 . اجرای هر دو منوط به رسیدگی قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است . 4

از شباهت .  161ش  1و حقوق خانواده دکترکاتوزیان ج  133، حقوق خانواده دکتر اسداله امامی ش  2گزینه 

 : های فسخ نکاح و طالق 

در هر دو انحالل نسبت به گذشته اثر ندارد پس . 3هر دوسبب انحالل نکاح است .  2. هر دو ایقاع هستند . 1

 : صحیح است ولی از تفاوت های آن دو  2گزینه 

فسخ نکاح در این  ولی( م.ق 1141و  1140مواد )طالق اصوال در طهر مواقعه یا حیض یا نفاس صحیح نیست . 1

 1بنابراین گزینه ( م.ق 1132ماده )دوران صحیح است چون ترتیبات خاص طالق در فسخ نکاح جاری نیست 

 . نادرست است 
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طالق مطلقاً ایجاد حرمت ابدی نمی کند و امکان رجوع در طالق رجعی وجود دارد ولی در فسخ، انحالل . 2

 . هم غلط است  3پس گزینه . ر با انشاء عقد نکاح جدید نکاح کامل است و امکان رجوع وجود ندارد مگ

پیش از وقوع طالق باید از دادگاه اذن گرفته شود چون طالق ایقاع تشریفاتی است و یکی از تشریفات آن . 3

فسخ به اراده صاحب آن انجام می شود وحکم . همین حصول اذن است ولی فسخ نکاح نیازی به این اذن ندارد 

 1گزینه های . هم غلط است  4به این ترتیب گزینه . بر اعالم و احراز شرایط صحت این فسخ است دادگاه مبنی 

 . شباهت آن هاست  2همه از تفاوت های فسخ و طالق اند و تنها گزینه  4و  3و 

 . طالق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح دائم و موقت جریان دارد . 4

 . رد ولی فسخ می تواند توسط مرد یا زن صورت می گیرد طالق توسط مرد صورت می گی. 1

ولی در فسخ قبل نزدیکی زن ( م.ق1032)اگر طالق قبل نزدیکی صورت گیرد زن مستحق نصف مهر است . 6

 1101ماده . )مستحق مهرنیست مگرفسخ بموجب عنن باشدکه فقط در صورت اخیرمستحق نصف مهر است

 (م.ق

رابطه . همسر وی به بذل رجوع می کند . طالق می دهد  فرامرز همسر یائسه خود را. 4

 زوجیت چه وضعیتی خواهد داشت ؟ 

 . رابطه زوجیت قابل رجوع نیست . 1

 . اگر در ایام عده بوده ، فرامرز در هر حال حق رجوع دارد . 2

 . با توجه به رجوع زوجه به بذل ، فرامرز در هر حال حق رجوع دارد. 3

 .وجه به بذل را بپذیرد حق رجوع به زوجیت را دارد اگرفرامرز رجوع ز. 4

از یک سو طالق .  213، ش  1م ، دکتر کاتوزیان، حقوق خانواده، ج.ق 1141و  ماده  28همان منبع ش  1گزینه 

ساله  عادت زنانگی ندارد ؛ بائن است و چنین زنی  10زن یائسه یعنی کسی که در اثر زیادی سن به طور معمول 

از سوی دیگر در طالق خلع و مبارات وقتی که ( م.ق 1111ماده . )بعد طالق می تواند شوهر کند عده ندارد و

( م.ق 1141ماده  3بند . ) رجوع کند زوج هم می تواند به اصل طالق رجوع کند « مابذل » یا « فدیه » زوجه به 

نوع خلع واقع شده است  حاال وقتی دو موجب در یک طالق جمع شدند یعنی زوجه یائسه است ولی طالق از
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. تکلیف چیست آیا امکان رجوع وجود دارد یا خیر ؟ بنظر می رسد یائسه بودن بر خلع بودن طالق ترجیح دارد

علتی که سبب بائن بودن طالق زن یائسه است، سبب می شود حق رجوع از او سلب شود هر چند چنین طالقی 

 . از نوع خلع یا مبارات باشد 

رض، زن خود را طالق می دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طالق می حمید در حال م. ۱

 میرد؛ کدام مورد صحیح است ؟ 

 . اگر فوت بعد انقضاءِ مدت عده باشد زن ارث نمی برد . 1

 .زوجه از او ارث می برد مشروط بر این که شوهر نکرده باشد . 2

 .ث می برد فقط در صورتی که طالق رجعی بوده و زن شوهر نکرده باشد ار. 3

 .چنانچه طالق بائن باشد زوجه از او ارث نمی برد و اگر رجعی باشد ارث می برد. 4

حکم ماده مذکور استثنایی است و  قابل قیاس با ارث در طالق رجعی و بائن . م .ق 344، به استناد ماده  2گزینه 

غلط  1م نیست تا فوت قبل یا بعد انقضای مدت عده طالق تاثیری در آن داشته باشد بنابراین گزینه .ق 343ماده 

به همان مرض بمیرد پس اگر شفا یابد و مجدد  اول آن که شوهر. 1: اجرای حکم ماده دو شرط دارد . است 

. 2( 264، ص  3مرحوم دکتر حسن امامی،حقوق مدنی ،ج.)مریض شود و ظرف یکسال بمیرد زن ارث نمی برد

به «  اگرچه طالق بائن باشد ارث می برد» هم چنین وقتی در ماده مذکور تصریح کرده . زن ازدواج نکرده باشد 

 4و 3بنابراین گزینه های .ه درجه جدایی زوجین کمتر ازبائن است ؛ ارث می برند طریق اولی در طالق رجعی ک

 . غلط هستند 

 کدام حکم درنکاح موقت جاری است؟ . 6

 .موت زن در اثناءِ مدت موجب سقوط مهر می شود . 1

 . اگرشوهر تا آخر مدت با زن نزدیکی نکند، باید نصف مهر را به او بدهد. 2

 .به فساد نکاح و عدم وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمتعه است درصورت جهل زن . 3

 .اگرمردی قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده ازنکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد . 4
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مهریه به محض وقوع نکاح موقت به ملکیَت زوجه در می آید و . م .ق 1038و  1036و  1033، مواد  2گزینه 

این بذل مدت ماهیتاً . گردد که زوج قبل نزدیکی بقیه مدت را به زوجه بذل نماید  تنها در صورتی نصف می

است زیرا زوجه بابت تمکین بدهکار است و زوج که طلبکار است با یک اراده « ابراء» ایقاع و از نوع 

لمتعه هم چنین مهر ا( 213، ش  1مرحوم دکترکاتوزیان،خانواده،ج. )را بری الذمه می کند ( زوجه)بدهکار

 ( 1033ماده  2یادداشت.)مخصوص نکاح دائم است ودرنکاح موقت راه ندارد

تلف می ( خریدار)غاصبی مال غصبی را به سهراب می فروشد و عین مغصوب نزد سهراب. 7

در صورتی که مالک ، قیمت مال خود را از سهراب مطالبه و وصول کند؛ سهراب که . شود

 تواند به فروشنده رجوع کند ؟ جاهل به غصب بوده تا چه میزان می 

 . اگر مبلغ پرداختی به مالک زیادتر ازثمن بوده به مقدار زیاده می تواند به بایع رجوع کند . 1

 .اگر مبلغ پرداختی به مالک زیادتر ازثمن بوده صرفاً به مقدارثمن حق رجوع دارد  .2

 .وع ندارد چون عین نزد او تلف شده ضمان بر عهده وی مستقرشده و حق رج. 3

 .نسبت به ثمن و خسارات وارده حق رجوع دارد . 4

وقتی مبیع مستحق . مساله مذکور مصداق بار ضمان دَرَک است . م .ق 331و  321و  311و  263؛ مواد  4گزینه 

 : للغیر درآید دو حالت متصور است 

ده بابت ثمن پرداختی را دارد تا در این جا فقط حق رجوع به فروشن: خریدار عالم به فضولی بودن عقد است . 1

 . ولی نسبت به خسارات حق رجوع ندارد ( قاعده الضرر. )ضرر او جبران نشده باقی نماند 

حق رجوع به فروشنده بابت ثمن پرداختی و خسارات وارده را : خریدار جاهل به فضولی بودن عقد است . 2

 (المغرور یرجع الی من غَرَه. )کار مجاز می شناسد  چون فریب خورده است و قاعده غرور او را در این. دارد 

بحث در این است آیا خریدار می تواند قیمت . مالک قیمت روز را از خریدار مطالبه می کند نه ثمن پرداختی 

روز را از غاصب بگیرد یا قیمت روز مشمول عنوان غرامات نیست که اختالف آراء در این مورد وجود داشت 

دیوان عالی کشور امکان دریافت قیمت روز را از باب کاهش  11/8/1333 -833ویه شماره ولی رای وحدت ر

 .  ارزش ثمن مجاز شناخت و  به بخشی از اختالفات پایان داد 
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نسبت به آن  4صحیح است ولی چون سخنی از استرداد اصل ثمن نکرده است ناقص است و گزینه  1گزینه 

 . کاملتر است 

 صوص رهن صحیح است ؟کدام مورد در خ.  8

 .در معامالت با حق استرداد منافع تنها با شرط به خریدار تعلق دارد .1

 .رهن برای ضَمان دَرَک و معاوضی درست نیست . 2

 . تجزیه دین موجب تجزیه حق رهن نمی شود . 3

 .وثیقه دادن برای دین آینده ممکن است . 4

 638ماده  1و یادداشت  881ماده  6آن، یادداشت  1و یادداشت  413آن ، ماده  1و یادداشت  813، ماده  3گزینه 

اصل تجزیه پذیری تعهدات است ولی این اصل موجب تجزیه پذیری . ث .ق 34و  33م و مواد .ق 881و ماده 

وثیقه برای دین آینده به . حق دینی تجزیه می شود نه حق عینی تبعی . رهن که حق عینی تبعی است ؛ نمی شود 

 . کن است که سبب دین ایجاد شده باشد مانند وثیقه برای پرداخت نفقه زوجه قبل تمکین و بعد نکاح شرطی مم

مثال برای تضمین . همان طور که ضمانت از اعیان مغصوبه صحیح است رهن دادن برای آنها هم صحیح است 

رهن دادن برای تعهد . داد  تعهد بایع مبنی بر استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع می توان رهن

محقق نشده ( تلف مبیع)بایع به استرداد ثمن در صورت تلف مبیع قبل قبض هم نافذ است زیرا اگر چه شرط

 (  361، ش  4دکترناصرکاتوزیان، عقود معین،ج. ) محقق شده است ( انعقادعقد)است ولی سبب 

 در خصوص وکالت کدام مورد صحیح است ؟ . 9

 . در حق العمل کاری رابطه دو طرف در حکم وکالت است . 1

 . در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط است . 2

 . در وکالت مطلق هرجا شبهه ای باشد اصل بر نیابت است . 3

 . موکل می تواند به حکمی که با شرکت وکیل صادرشده به عنوان ثالث اعتراض کند . 4
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به  4و در خصوص گزینه  660ماده  1به یادداشت  1در خصوص گزینه .  1 آن 1و یادداشت  616، ماده  1گزینه 

بخش ) اصل کلی بر عدم نیابت و وکالت است  مگر خالف آن اثبات شود . رجوع شود  611ماده  2یادداشت 

نوی بین آن دو در انعقاد وکالت توالی عرفی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط مع( م .ق 136اول ماده 

موکل وکالت . کافی است مانند وکالت نامه هایی که در این روزگار در دفترخانه های اسناد رسمی مرسوم است

نامه را امضاء می کند و وکیل بدون حضور در دفتر خانه بنچاق را می گیرد و مورد وکالت مانند تعویض پالک 

 . را انجام می دهد 

ه است تا منافع آن صرف هزینه و نگهداری آب انبار ای را وقف کرد شخصی مزرعه. 11

اگر به دلیل لوله کشی آب آشامیدنی، آب انبار روستا بالاستفاده باشد؛ . روستای خاصی شود

 تکلیف منافع موقوفه چیست ؟ 

 . صرف بریّات عمومی می شود . 1

 . برای لوله کشی آب هزینه می شود . 2

 . است، هزینه می شود برای اموری که اقرب به غرض واقف. 3

 . موقوفه فروخته شده و حاصل آن در موردی که اقرب به غرض واقف است؛ وقف می شود . 4

باشد با  «متعذر المصرف» طبق این تبصره در جایی که موقوفه .  قانون اوقاف   1، تبصره ماده   3گزینه 

بخش اخیر این تبصره متعذر المصرف را . به مصرف می رسد  « اقرب به غرض واقف » تشخیص اوقاف به

صرف در آمد مال موقوفه در موارد مورد وقف به دلیل فراهم نبودن وسایل مهیا .  1: تعریف کرده است یعنی 

مورد سوال دقیقاً مصداقی از مورد دوم است زیرا با وجود لوله . احتیاج به مصرف مورد وقف نباشد . 2نباشد 

ر احتیاج به آب انبار نیست بنابراین باید به اقرب به غرض واقف مصرف شود ولی در پاسخنامه کشی، دیگ

م صحیح است ولی .ق 31طبق ماده  1گزینه . بعنوان جواب صحیح اعالم شده است  1سازمان سنجش گزینه 

. ی خواهد بود وقتی قانون خاص و موخر التصویب داریم آن قانون، مخصِص یا ناسخ جزیی عمومات قانون مدن

 . بعنوان جواب صحیح اعالم می شد  3به این ترتیب باید گزینه 

 
                                                           

1
منظور از حاشیه یا یادداشت قانون مدنی در پاسخ سواالت ، یادداشت های زیر مواد قانون مدنی مندرج درکتاب قانون مدنی در نظم  

  .م .ق 01ماده  7مثالً حاشیه : که به این صورت آمده است . حقوقی کنونی مرحوم دکترناصر کاتوزیان است 
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 دام مورد در خصوص عقد ضمان صحیح است ؟ ک.11

 .ورشکسته نمی تواند ضامن دیگری شود . 1

 . موضوع ضَمان اصطالحی، می تواند مال کلی یا اعیان باشد . 2

 .است نه تحمل غرامت مالک رجوع ضامن به مضمون عنه ، تحصیل برائت . 3

 . در ضمانت از ضامن به قید تضامن با ابراء نخستین ضامن، ذمه مضمون عنه همچنان باقی می ماند. 4

 تواند رشکستگی،نمیو عملیات وختم تصفیه مدت تاپایان ولیدارد  را شدن ضامن اهلیت ورشکسته،  4گزینه 

موضوع ضَمان اصطالحی، بعنوان عقد .  غلط است  1بنابراین گزینه (  616ماده  3یادداشت .) بپردازد را دین

قانون . ضمان فقط می تواند مال کلی قابل ایفاء بوسیله دیگری باشد مانند  دینی که وجه نقد است نه عین معین 

به معنی اصطالحی نیست بلکه ضمان از اعیان مغصوبه را صحیح دانسته است ولی عقد ضمان  638مدنی در ماده 

بعنوان اصل کلی . هم نادرست است  2بنابراین گزینه (   164ماده  3یادداشت )است « تعهد به فعل ثالث » نوعی 

م مالک رجوع ضامن به مضمون عنه خود ، پرداخت دین یا تحمل غرامت است .ق 803پذیرفته شده در ماده 

ماه برائت ذمه ضامن را به نحوی  2زم شده تا در مدت معینی مثل ملت( مضمون عنه)ولی استثنائا اگر بدهکار

حاصل کند و این برائت در مدت مقرر حاصل نشود ضامن پس از انقضای مدت، حق رجوع به مضمون عنه را 

مثالً بدهکار به ضامن بگوید تو فقط از من ضمانت کن من قول می دهم خودم تا دو ماه دین را بپردازم و . دارد

اگر دو ماه بگذر و خود مضمون عنه دین را ندهد با . ماه رضایت طلبکار را بگیرم  2نیز بری کنم یا تا تو را 

پس خالصه بعنوان اصل کلی . وجود این که ضامن دین را نپرداخته است می تواند به مضمون عنه رجوع کند 

 (  813ماده  1یادداشت .  )است نه تحصیل برائت  «پرداخت » مالک رجوع ضامن به بدهکار 

 صحیح است ؟  کدام مورد  در خصوص رجوع از طالق رجعی،. 12

 . وقوع آن منوط به آگاه ساختن زن و ابالغ اراده شوهر است . 1

 . از طرف شوهر قابل اسقاط نیست . 2

 . از اخباریات است نه انشائیات . 3

 . قابل توکیل به غیر نیست . 4
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برخی از خصوصیات حکم این است .  1143ماده  1و یادداشت  1141ماده   4و  3و  2و  1، یادداشت  2گزینه  

رجوع از طالق رجعی هم . بر خالف حق قابل اسقاط هم نیست . 2. بر خالف حق قابل توارث نیست . 1: که 

به این ترتیب قابل اسقاط نیست ولی اعالم اراده شوهر به زوجه ( 1141ماده  4یادداشت . ) حکم است نه حق 

وقوع و تحقق رجوع زوج از طالق رجعی، منوط به آگاه ( 1141ماده  3یادداشت .) بل توکیل به غیر است قا

ساختن زن و ابالغ اراده شوهر به او نیست یعنی حتی با عدم اطالع زوجه ، عمل حقوقی رجوع به طور صحیح 

ه ایفای تعهدات زناشویی در برابر واقع شده است ولی اثر عدم اطالع زوجه این است که او تا قبل اطالع مکلف ب

 (1143ماده  1یادداشت .) زوج نمی شود 

شخصی یکی از فرزندان صغیر خود را به اتفاق همسر خویش، وصی قرار می دهد و به . 13

اگر وصی صغیر قبل از بلوغ فوت کند وصیت عهدی . علت حادثه رانندگی فوت می کند 

 مزبور چه وضعیتی دارد ؟ 

 . ی تواند مستقالً مورد وصایت را انجام دهد وصی کبیر م. 1

 . دادگاه یک نفر امین به وصی منضم می کند . 2

 . چنین وصیتی از ابتدا باطل بوده است . 3

 . اجرای وصیت منتفی است . 4

 . آن  1و یادداشت   116، ماده  1گزینه 

در عقد صلح معوضی، منافع یک قطعه زمین مزروعی از قرار هر سال یکصد میلیون ریال . 14

 قرارداد مزبور چه وضعیتی دارد ؟ . صلح می شود بدون این که مدت قرارداد مشخص شود 

برای یک سال صحیح است و پس از آن در صورت ادامه تصرفات و رضایت مالک، به نسبت زمان تصرف، . 1

 . مبلغ مورد توافق خواهد بود  مالک مستحق

قرارداد صحیح است و مادامی که متصالح به تصرفات خود ادامه دهد ، باید عوض الصلح را بر مبنای توافق . 2

 . پرداخت کند 

 . برای یک سال صحیح است و پس از آن باید اجرت المثل زمین پرداخت شود . 3
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 . قرارداد باطل است . 4

شاید در این جا هم بتوان از عقد اجاره درعقد ( م.ق 101ماده . )از قرار صحیح است ولی در اجاره  4گزینه 

ولی در هر حال گزینه ( اصل اِبقاءِ عقد مَهما اَمکَن) صلح وحدت مالک گرفت و از بطالن عقد جلوگیری کرد 

 . بعنوان پاسخ صحیح در نظر گرفته شده است  4

میلیون ریال جُعل برای تسطیح یک قطعه زمین در قالب عقد جعاله خاص، مبلغ پنجاه . 1۱

گندم صلح می کنند و پیش از انجام عمل، طرفین مبلغ جُعل را به پنج تن . تعیین می شود

صلح و عقد قرض چه وضعیتی . قرض می دهد « جاعل » ، گندم مزبور را به «عامل » سپس 

 دارند ؟ 

 . هر دو عقد غیرنافذاند . 1

 . اشند هر دو عقد باطل می ب. 2

 . هر دو عقد صحیح و معتبراند . 3

 . عقد صلح صحیح و عقد قرض باطل است . 4

صلح مورد جعل . از آن جا که استحقاق عامل بر جُعل ، پس از انجام عمل محقق می شود .  168، ماده  2گزینه 

و ( م.ق 130ماده  3بند. )به دیگری قبل انجام باطل است چون موضوعی برای مورد معامله هنوز وجود ندارد 

 . متعاقباً قرض بعد از آن هم باطل است 

 در خصوص صلح، کدام مورد صحیح است ؟ . 16

 . صلح در مقام عقود جایزه، جایز و قابل فسخ است  .1

 . بر دعوایی که معلوم شود در اثر حکم از بین رفته است نیز می توان صلح کرد . 2

 . هر گاه دو طرف نسبت به ادعای بطالن معامله ای که انجام داده اند صلح کنند، نافذ است . 3

 . باطل است ( مانند استرداد دو عوض)صلح مربوط به دعوی ناشی ازآثار بطالن معامله . 4
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ایز مثل صلح عقد الزم است حتی اگر در مقام عقود ج.  860آن و ماده  2و یادداشت  861،  ماده   3گزینه 

صلح نسبت به ادعای بطالن نافذ است چون بطالن آن معامله هنوز قطعی و ثابت نشده است ؛ . عاریه واقع شود

 . بلکه فقط ادعا شده است و نمی توان آنرا مصداق صلح مبتنی بر معامله باطل دانست 

با اجاره  فروش یک واحد آپارتمان، بایع شرط می کند که آپارتمان مزبور ضمن قرارداد.  17

بهای ماهی پنج میلیون ریال، مدت یک سال در اجاره او باشد ؛ اگر آپارتمان پس از چهارماه 

 از انعقاد عقد در اثر زلزله خراب شود؛  عقد بیع و اجاره چه وضعیتی پیدا می کنند ؟ 

 . بیع قابل فسخ است و اجاره از زمان تلف، منفسخ است . 1

 . یع و اجاره هر دو منفسخ است از زمان تلف مورد معامله ب. 2

 . بیع به اعتبار خود باقی است و اجاره از زمان تلف منفسخ است . 3

 . از زمان تلف مورد معامله، بیع منفسخ می شود و اجاره تا آن زمان، صحیح و برای مدت باقیمانده باطل است . 4

وقتی بعد انعقاد عقد . « المبیع یملک بالعقد  »و قاعده فقهی  362ماده  1م و بند .ق 413و  318، مواد  3گزینه 

به فروشنده داده می شود این عقد ... بیع، مبیع به اجاره یا تحت هر عقد دیگری نظیر عاریه، امانت ، رهن و 

قبض اعم از مادی و حقوقی ) جدید به منزله قبض مبیع توسط خریدار و تصرف مجدد در مال مورد معامله است 

ی توان گفت که هنوز قبض صورت نگرفته است و ضمان معاوضی قبل تسلیم بر عهده بایع بنابراین نم( است

در این شرایط اگر مبیع . است بلکه مصداق ضمان معاوضی بعد تسلیم است و بر عهده خود خریدار است 

.   م خارج است بلکه تلف بر عهده خود خریدار است .ق 318بواسطه حوادث قهری تلف شود ، از شمول ماده 

 413بنابراین بیع، صحیح و به قوت خود باقی است ولی اجاره به استناد ماده ( بالقبض ینتقل الضمان الی المشتری)

 . م منفسخ می شود .ق

 در خصوص مزارعه کدام مورد صحیح است ؟ .  18

 .شرط تملُک تمام محصول بر خالف مقتضای اطالق عقد است . 1

 . عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل می شود . 2

 . الزم است متصرف زمین، مالک آن هم باشد . 3
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 . زمین می تواند بین مزارع و عامل مشاع باشد . 4

شرط تملُک تمام محصول بر خالف مقتضای . آن  1م و یادداشت .ق 132و 123و  122و  121، مواد  4گزینه 

باید توجه داشت شروط مخالف مقتضای اطالق عقد از . و از شروط موجب بطالن عقد است ذات عقد مزارعه 

 .  دسته شروط صحیح و نافذ می باشد 

احمد فوت کرده و ورثه او منحصر به سه برادر ابوینی، یک خواهر ابی و دو خواهر امی .  19

 سهم االرث خواهر ابی چه میزان است ؟ . می باشد 

 .        ارث نمی برد . 1

 سدس ترکه . 2

 یک هفتم از دو سوم ترکه . 3

 . نصف سهم االرث یکی از برادران . 4

 م .ق 311، ماده  1گزینه  

 کدام مورد درباره اقاله صحیح است ؟ .  21

 . عقد ضمان را می توان اقاله کرد . 1

 . ه ایقاع ماذون واقع نمی شود رکن اصلی اقاله تراضی دو طرف به هنگام وقوع آن است و ب. 2

 . تملیک مال به طرف معامله برای جلب رضایت او وانشای اقاله، اقاله را بی اعتبار می کند . 3

 . اگر دو عوض ثابت بماند و شرط ضمن آن ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد ، خالف مقتضای اقاله است . 4

 . آن  6و  1و  4و 3و یادداشت های  213آن و ماده  2و یادداشت  214، ماده  2گزینه 
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 :اصوالً اقاله یا تفاسخ یا تقایل تمام عقود صحیح است مگر در موارد زیر 

  .                     باطل است = نکاح  

 .                         باطل است = اقاله ی                    وقف   

 . غیرنافذ،منوط به رضای مضمون عنه= نقل ذمه:           ضمان   

 .نافذ و صحیح است= ضم ذمه 

 . وقتی عقد ضمان بدون قید بکار می رود منظور ضمان نقل ذمه است 

برای اقاله نمی توان به دیگری وکالت داد و هم چنین امکان اقاله برای وراث یا منتقل الیه وجود ندارد چون ماده 

حق اصوالً به . استدالل این که اقاله حکم تاسیسی است نه حق . را بکار برده است  «طرفین »  م لفظ.ق 213

حکم قائم به شخص است و به قائم مقام عام یا خاص نمی . ارث می رسد مانند حق خیار که به ارث می رسد 

در عوضین صورت  کاستن جزییافزودن و اصل در اقاله این است که عوضین ثابت بمانند حال اگر  .رسد 

 . بگیرد این تغییر، خالف مقتضای ذات اقاله نیست 
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 « 3131وکالت »  

، عمل حقوقی انجام گرفته توسط قیم چه م رعایت غبطه مولی علیه توسط قیمدرصورت عد. 1

 وضعیتی پیدا می کند ؟

 . اختیارات قانونی عمل کند نافذ است حتی اگر غبطه رعایت نشده باشد اگر در حدود . 1

 .اصوالً قیم بر خالف ولی قهری ملزم به رعایت غبطه محجور نیست . 2

 . اگر بدون عمد و تقصیر غبطه را رعایت نکند و موجب زیان محجور شود ، عمل وی نافذ است . 3

 . ی در برابر محجور، مسئول جبران ضرراست اگر بدون عمد و تقصیرباشد عمل وی نافذ ول. 4

 .  صحیح است   3گزینه 

م یک اصل کلی استنباط می شودکه قیم باید در تمام اعمال حقوقی مصلحت .ق 1212تا  1231از روح مواد  

مولّی علیه را رعایت نماید و در صورت تخلف از رعایت مصلحت او و تقصیر قیم ، طبق قواعد عام مسئولیت 

ولی اگر غبطه یا مصلحت مولی علیه ( م.ق1231ماده )سئول جبران خسارت در برابر مولی علیه است مدنی م

 :رعایت نشده باشد به طور مطلق نمی توان نظر داد و باید بین دو فرض تفکیک قائل شد 

مله قیم در این مورد بیگمان معا. قیم به عمد خیانت می کند که می توان آن را نوعی تقصیرعمدی نامید . 1 

او اثبات شود ... هم چنین اگر جرم خیانت در امانت یا )غیرنافذ و منوط به تنفیذ مولی علیه بعد رفع حجر است 

 .( م معزول است .ق 1241طبق ماده 

قیم عمد و عدوان ندارد ودنبال رعایت مصلحت اوست ولی نمی تواند به مصلحت او رفتار کند در این مورد . 2

حفظ اعتبار معامالت در برابر اشخاصی که با قیم طرف معامله واقع شدند و عدم === مبنا . معامله نافذ  است 

 (  481، ش  2کاتوزیان، خانواده،ج. ) اختالل در اداره کامل اموال محجور 

هم  2بیگمان گزینه . که به طور مطلق نظر به نافذ بودن این معامالت داده است غلط است  1با این توضیح گزینه 

صحیح  4جمله اول گزینه . به طور مطلق ، قیم را مجبور به رعایت غبطه مولی علیه ندانسته است؛ اشتباه است  که

است ولی در ادامه که قیم را در برابر محجور مسئول جبران خسارت دانسته است؛ اشتباه است زیرا اگر قیم 

د یا تقصیر نداشته باشد بموجب مصلحت مولی را رعایت نکرده باشد ولی دراین عدم رعایت مصلحت، عم
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 3م ضامن نیست زیرا شرط الزام قیم به جبران خسارت تقصیر اوست و تنها گزینه .ق 1231مفهوم مخالف ماده 

تمیز .  که بدون عمد یا تقصیر قیم ، معامله بدون رعایت مصلحت مولی علیه را نافذ شناخته است ؛ صحیح است 

 .   یر قیم نکته کلیدی این تست است قائل شدن بین عمد یا غیرعمد و تقص

، آن ها را از یکدیگر تفکیک می 3البته عمد و تقصیر دو اصطالح حقوقی جداگانه است که بهتر بود در گزینه  

 . را بکار می برد « یا » حرف « و » کرد و به جای 

 مواد ) این شرح است  هم چنین یک قاعده کلی و چند استثناء  در خصوص اعمال حقوقی قیم وجود دارد به

 ( : م.ق 1242تا  1231

اعمال حقوقی قیم اصوالً نافذ است واحتیاج به تصویب دادستان نداردمگردر برخی مواردکه عبارت : قاعده کلی 

 :انداز 

 فروش اموال غیرمنقول : استثناء اول 

 رهن اموال غیر منقول : استثناء دوم 

 .قیم به مولی علیه مدیون شود  قراردادی که در نتیجه آن:  استثناء سوم 

 ( م.ق 1241ماده : )شرط صحت هر سه معامله یاد شده وجود سه شرط است 

 تصویب دادستان .1

 رعایت مصلحت مولی علیه . 2

 مالئت و مال دار بودن قیم . 3

 . ضمانت اجرای سه معامله یادشده عدم نفوذ و امکان تنفیذ توسط دادستان است 

 ( م.ق 1240ماده . )شش رایگان مال به دیگری بخ: استثناء چهارم 

 (م.ق 1240ماده . )انتقال مال قیم به مولی علیه و مال مولی علیه به قیم : استثناء پنجم 
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دو مورد اخیر مطلقاً ممنوع است و شرط و قیدی برای صحت آن وجود ندارد و ضمانت اجرای آن عدم نفوذ و 

 ( به بعد 460، ش2کاتوزیان، خانواده،ج . ) ستامکان تنفیذ بعد رفع حجر توسط محجور ا

مالک با غاصب ملک خود توافق می کند مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل پرداخت شود؛ در . 2

صورت امتناع غاصب از پرداخت اجرت مورد توافق و طرح دعوی ازسوی مالک، دعوای مزبور تابع 

 کدام اموال است ؟ 

 غیرمنقول تَبَعی. 4درحکم غیرمنقول          . 3منقول ذاتی             . 2درحکم منقول            . 1

م کلیه دیون از حیث صالحیت .ق 20طبق ماده .  11ماده  4و  20ماده  3م و یادداشت .ق 20، ماده  1گزینه 

در محل دادگاه درحکم منقول هستند ولی اجرت المثل امالک حق دینی و استثنائاً غیرمنقول تبعی است و باید 

در این مساله چون مالک با غاصب برای پرداخت اجرت المثل توافق نمودند . وقوع ملک اقامه دعوی شود 

م از جهت .ق 20ماهیت آن را از اجرت المثل به اجرت یا دین قراردادی تغییر داده است و طبق عموم ماده 

دادگاه . 1: دو فایده مترتب است  صالحیت دادگاه ، مال در حکم منقول محسوب می گردد و  بر این توافق

دادگاه طبق رقم مورد توافق حکم می دهد . 2(  م.د.آ.ق 11ماده . )محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است 

توافق نمودن مالک با غاصب . و دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تقویم اجرت المثل ملک جایگاهی ندارد 

 . نکته کلیدی تست است 

 در مورد ارتفاق کدام مورد صحیح است ؟ . 3

 .درحق عبور، بین مالک وصاحب حق ارتفاق احکام مالکیت مشاعی جاری می شود. 1

 .حق ارتفاق به صورت مستقل از ملک واحد حق ارتفاق ، قابلیت معامله را دارد . 2

 .اذن ارتفاق، حق عینی ایجاد می نماید . 3

 . حق ارتفاق زایل می شود با وقف ملک مورد حق ارتفاق، . 4

  601و   604و  184و  181و 101و  102و   31و  64، مواد  31ماده  1، یادداشت  33ماده  3، یادداشت  1گزینه 

 . م .ق
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چند . امکان دارد و مختص به عین مال نیست ... اشاعه در تمام حقوق عینی نظیر مالکیت ، حق انتفاع ، ارتفاق و 

ند صاحب حق العبور یا مَجرا باشند یا این که مالک و صاحب حق ارتفاق هم به نوعی نفر به شراکت می توان

اشاعه در حق عبور دارند ولی مالکیت مشاعی ندارند بلکه حق مشاعی دارند و حق مالک و صاحب حق ارتفاق 

 . ست حق ارتفاق قائم به ملک است و جدای از ملک قابل انتقال نی.  درعبور شبیه مالکیت مشاعی است 

 درخصوص تبدیل تعهد، کدام عبارت صحیح است ؟ . 4

 .اگرمقصود از تعهد جدید، افزودن برتعهد سابق باشد؛ تبدیل تعهد محسوب می شود . 1

 . در موردکلیه تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، علی االصول تبدیل تعهد قابل تحقق است . 2

 .دین، موجب تحقق تبدیل تعهد می شود  افزودن یا کاستن وثیقه های شخصی و عینی یک. 3

 همه موارد . 4

م تبدیل تعهد ماهیتاً عقدی الزم است واصوالً در کلیه تعهدات ممکن است مگر این که .ق 232، ماده  2گزینه 

کاستن ازمیزان ثمن وتخفیف دادن یا افزودن برتعهد سابق ، تبدیل ( 232ماده  8یادداشت .)تعهد سابق باطل باشد

شرط )برخی نویسندگان چون ریپر و بوالنژه افزودن شرط تعلیق برای ایجاد تعهدیا انحالل تعهد. یست تعهد ن

در تعهد سابق، را تبدیل تعهد می دانند ولی از نظر دقیق حقوقی تبدیل تعهد نیست بلکه آنان ( فاسخ تعلیقی

ر در جعاله ای برای یافتن راه درمان مثالً اگ. خواستند به سنتهای رومی در تعریف تبدیل تعهد پایبند بمانند 

بیماری پاداشی تعیین شود و در مفاد عقد چنین تغییر داده شود که تعهد جاعل معلق به زنده ماندن بیمار اوست 

تبدیل تعهد، تغییر تعهد سابق به تعهد جدید به سببی نظیرتغییرموضوع . آنچه واقع شده است؛ تبدیل تعهد نیست 

. نادرست است 3و  1بنابراین گزینه های ت تعهدبه ماهیت جدید، تبدیل تعهد نیست آنست ولی تغییر ماهی

 (  2 – 211کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات ، ش دکتر)
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هرگاه مدیون از مال غیر اقدام به تادیه دین خود کند ، مالک با اثبات کدام مورد می تواند مال . ۱

 مورد تادیه را ازطلبکار مسترد دارد ؟

 .متعلق به اوست منوط به این که مدیون اذن در تادیه نداشته باشد . 1

 . متعلق به او بوده و با اذن در اختیار مدیون بوده و مدیون اختیارتادیه از آن مال را نداشته است . 2

 . متعلق به اوست . 3

 .  متعلق به او بوده و با اذن در اختیار مدیون بوده است .4

قواعد حقوقی هر مالی که دیگری آنرا به ناحق تملُک کرده است ؛ با اثبات ید عدوانی ؛ طبق عموم  1گزینه 

ید عدوانی هم این طور (  unjust inrichment)دیگر قابل استرداد است تا دارایی بالجهت ایجاد نشود 

است که ماده  الزم به ذکر. مال غیر بوده و بدون مجوز قانونی در ید تملک کننده بوده است: اثبات می شود 

 . م مخصوص شرایط استرداد از طرف مدیون است نه مالک .ق 280

 کدام مورد صحیح نیست ؟ . 6

 .دربعضی از موارد تعهد به ضرر ثالث ممکن است . 1

 .تعهد به نفع ثالث ، استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادهاست . 2

 . در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث شرط است . 3

 . یک به نفع ثالث، قبول ثالث ضرورت دارد درتمل. 4

تعهد به نفع ثالث . قبول ثالث شرط لزوم عقد است نه شرط تحقق آن .  11و  1و  3؛ یادداشت های  3گزینه 

 (ایقاع جایز. )برای طرفین عقد است و برای ثالث ایقاعی قابل رد است 

. چنانچه پسری که قانوناً ملزم به انفاق پدرخویش است ؛ با پدرنسبت به میزان نفقه توافق کند . 7

 افزایش هزینه زندگی پدر چه اثری بر این قرارداد خواهد داشت ؟ 

 . قرارداد توسط پدر قابل ابطال است . 1

 . دادگاه به پدر حق فسخ می دهد . 2
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 . حق تجدیدنظر ندارد  قرارداد الزام آور است و دادگاه. 3

 .دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجدیدنظر کند . 4

کم )تعدیل قضایی در عقد آن است که در قانون یا قرارداد امکان تعدیل . م .ق 612و  288، روح مواد  4گزینه 

ی رعایت عدالت پیش بینی نشده باشد ولی دادگاه با تغییر اوضاع و احوال و برا( یا زیاد کردن مبالغ قراردادی

برای توضیحات بیشتر . ) معاوضی آنرا تجویز نمایدودرحقوق ما و فقه امامیه مستنداتی برای این کار وجود دارد 

تعدیل . 2عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی از محمد خاکباز و . 1: مراجعه شود به کتاب 

 ( سعید بیگدلی دکترقرارداد 

ء فسخ کند؛ مستحق کدام مهریه عقدنکاح را قبل از نزدیکی وبه جهت خصا، در صورتی که زوجه.  8

 ؟ است

 . مستحق مهریه نیست . 4مهر المثل                      . 3مهر المسمی                . 2مهرالمسمی              نصف. 1

م تنها در فسخ نکاح قبل نزدیکی بموجب عنن ، زن مستحق نصف مهر است و در بقیه .ق 1101، ماده  4گزینه 

 . موارد زن استحقاقی بر مهر ندارد 

 در خصوص نفقه فرزند ، کدام مورد صحیح است ؟ . 9

 . نفقه فرزند بالغ و رشید به عهده پدر نخواهد بود . 1

 . عهده پدر طبیعی است  نفقه طفل متولد از زنا ، به. 2

 . نفقه طفل پس از وقوع طالق با شخصی است که حضانت وی را به عهده می گیرد . 3

 .نفقه طفل متولد از نکاح منقطع هیچ گاه به عهده اجداد پدری نخواهد بود . 4

ولد الزنا از باب  برخی از استادان فرموده اند پدر و مادر.  1136ماده  1ویادداشت  1133و  1113، ماده  2گزینه 

و برخی دیگر آنرا ایفای دین (  113، ص  1امامی ، حقوق مدنی ، ج ) تسبیب و ورود ضرر ملزم به انفاق اند 

عدالت و اصول  ( 101، ش  2کاتوزیان ، خانواده ، ج . ) طبیعی می دانند که چهره حقوقی یافته است 

بازی دیگران به دنیا آمده است به گناه آنان مجازات جوانمردی نیز حکم می کند ولد الزنا که به دلیل هوس 

 .محروم نشود ... نشود و از حقوق طبیعی نظیر نفقه و الزام پدر طبیعی به اخذ شناسنامه و 
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در خصوص موجبات ضمان ، کدام مورد صحیح  1392با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب .  11

 است ؟ 

 . ئولیت آنان بر اساس حدود تاثیر رفتار آن ها می باشد دراجتماع سبب و مباشر، میزان مس. 1

 .اثبات قاعده احسان مانع مسئولیت متلف نیست . 2

 . درکلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید . 3

 . وی از مباشر باشد در اجتماع سبب و مباشر فقط مباشر مسئول است مگر این که سبب اق. 4

به نظر می رسد دقت الزم در طراحی .  1332ا مصوب .م.ق  123و   126هر دو صحیح است ، مواد   3و  1گزینه 

ا صحیح .م.ق 126هم با توجه به ماده  1است و گزینه  123دقیقاً متن ماده  3تست به عمل نیامده است زیرا گزینه 

 : مباشر هر دو به طور مساوی مسئول اند مگر طبق ماده اخیر در اجتماع سبب و . است 

 . تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که هر یک بسته به تاثیر رفتارش مسئول است  .1

 . سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت سبب مسئول است  .2

فرض استثناء را مطرح کرده است و صحیح نیست و  1مگر این که سوال را این گونه توجیه کنیم که گزینه 

 . ا است ؛ صحیح می باشد .م.ق 123که دقیقاً متن ماده   3گزینه 

چنانچه تجاوز به ملک غیر در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد بوده و رفع تجاوز مستلزم ورود ضرر . 11

اوز در مقایسه با ورود ضرر به مالک بوده و ضرر مالک نسبتاً جزیی باشد ؛ حکم قضیه به بیشتر به متج

 کدام نحو خواهد بود ؟ 

 پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تجاوز تا تاریخ صدور حکم . 1

پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تصرف تاصدور حکم و همچنین باالترین قیمت . 2

 منافع 

 در هر صورت خلع ید و قلع و قمع . 3

 پرداخت قیمت زمین در زمان صدور حکم . 4
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 .  1311 ، ماده واحده الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالک مصوب 4گزینه 

برای فروش  137۱یک شرکت تجاری یک آپارتمان مسکونی واقع در شهر تهران را درسال . 12

محصوالت شرکت به مدت یک سال اجاره نموده و سپس مورد اجاره را به مدیرعامل این شرکت 

 کدام مورد صحیح است ؟ . اجاره می دهد

 . دارد بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت حق تخلیه آن را . 1

 .اساساً انتقال به غیر واقع نشده است . 2

 .موجر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت حق تخلیه ملک را دارد . 3

 .به جهت مسکونی بودن مورد اجاره ، موضوع تابع قانون مدنی است . 4

با توجه به . م .ق 484ماده  1و یادداشت  1316م .و.م.ر.ق 13ماده  1و تبصره  10و مواد  2ماده  3، بند  3گزینه 

است و طبق مستندات یادشده در  1316م .و.م.ر.واقع شده است موضوع تابع ق 1381این که عقد اجاره در سال 

ماده   3مفهوم مخالف بند )آن قانون در اماکن تجاری یا اماکن مسکونی که بمنظور تجاری اجاره داده می شود 

حق اجاره مجدد آن را ندارد مگر  1386م .و.م .ر.ق 6م و ماده .ق 484 مستاجر بر خالف ماده( 16م .و.م.ر.ق 2

ضمانت اجرای تخلف از این مقرره، آنست که مالک با پرداخت نصف حق . اجازه کتبی از مالک داشته باشد 

م .و.م.ر.ق 13ماده  1تبصره . ) کسب یا پیشه به مستاجر، حق درخواست فسخ و تخلیه عین مستاجره را دارد 

در این سوال با وجود آن که مورد اجاره مسکونی است ولی برای مقاصد تجاری اجاره داده شده است و ( 1316

 . است  1316م .و.م.ر.تابع ق

چنانچه پس از ایجاب و قبول عقد هبه حیوان معین، متهب بدون اذن واهب آن را قبض نماید و . 13

 ست ؟ در ید متهب تلف شده باشد ، در این صورت حکم قضیه چی

 . تصرف متهب مالکانه است و مسئول تلف نیست . 1

 . متهب غاصب و ضامن تلف است. 2

 . متهب ضامن نیست مگر این که واهب ، قبض را ردّ نموده باشد . 3

 .متهب ضامن است مشروط بر این که مرتکب تقصیر نشده باشد . 4
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ه قبض جزء عمل حقوقی است و باید اهلیت برای نظر به عینی بودن عقد هبه و این ک. م .ق 831، ماده  2گزینه 

اگر بدون اذن و اهلیت باشد عمل حقوقی صحیح نیست . متهب وجود داشته باشد و با اذن واهب صورت گیرد 

نظریه . )و ید متهب ضمانی است و ضامن تلف آن است حتی اگر تلف بواسطه حوادث قهری رخ داده باشد 

م قابل قیاس .ق 384در عقود عینی با قبض عین معین در عقد بیع و ماده  قبض( مسئولیت عینی ، مطلق ، محض 

 . اهلیت و اذن نمی خواهد . م ، قبض مورد معامله عمل مادی است .ق 384نیست زیرا در ماده 

اگر در بیع ، شرط شود که خریدار شخص معینی را به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن . 14

 عین قبل از انعقاد ضمان بمیرد ؛ وضعیت بیع مزبور چگونه خواهد بود ؟ معرفی کند و این شخص م

 . غیر قابل فسخ است . 1

 . قابل فسخ است اگر ورثه متوفی حاضر به ضمانت خریدار نشوند . 2

 . باطل است . 3

 . قابل فسخ است . 4

م ممتنع شدن شرط بواسطه فوت ضامن ، حق فسخ بیع را به استناد خیارتعذرتسلیم .ق 243و  240، مواد  4گزینه 

 . به مشروطٌ له می دهد 

یکی از موکلین ، قبل از . چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود به یک نفر وکالت می دهند. 1۱

 وکالت چه وضعیتی پیدا می کند ؟ . انجام مورد وکالت توسط وکیل ، فوت می کند 

 . درخصوص متوفی باطل می شود . 1

 .درخصوص متوفی منفسخ می شود . 2

 .باطل می شود  .3

 .منفسخ می شود . 4

م وقتی چند مالک مشاع به یک نفر وکالت می دهند عقد وکالت به چند .ق  314و  681و 680، مواد  2ینه گز

دانگ  1دانگ ،  2دانگ ،  3مثال مالک . وکالت تجزیه می شود که هریک در خصوص سهم خود می دهند 

ث او باید مجددا فوت کند وکالت نسبت به سهم او منفسخ می شود و ورا( موکلین)وقتی یکی از مالکین 
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م که فوت یکی از وکالی به .ق 680وکالت اعطاء نمایند ولی درمورد سهم بقیه باقی است و این ماده با ماده 

اجتماع را مطرح می نماید قابل قیاس نیست زیرا در حالت اجتماع وکالء اراده وکیالن با هم باید جمع شود تا 

ها موجب زوال کل وکالت است ولی در اجتماع موکلین اراده هر عمل وکالت نافذ باشد و زوال اراده یکی از آن

 .یک به تفکیک تجزیه شده است و لزومی به اجتماع اراده ها برای نفوذ تصمیم ندارد 

چنانچه دروکالت تصریح گردد وکیل کلیه اختیارات فروش و تسلیم مبیع را دارد ، حال اگر . 16

انتقال دهد ؛ کدام شخص در برابر خریدار مسئول تسلیم وکیل مبیع را با داشتن اختیارات به غیر 

 مبیع است ؟ 

 .عالوه بر اصیل ، وکیل هم به جهت الزم االتباع بودن آثار عقد جایز مسئول است . 1

 . عالوه بر اصیل ، وکیل هم به جهت تصریح شدن به اختیار تسلیم مبیع در وکالتنامه مسئول است . 2

 صرفاً اصیل . 3

 کیل صرفاً و. 4

طبق اصل کلی که در سیستم حقوقی ما و فقه امامیه وجود دارد در عقد وکالت . م .ق 684ماده  1، بند  3گزینه 

وکیل صرفاً نایب و نماینده می باشد و تمامی تعهدات قراردادی دامنگیر اصیل می شود مگر وکیل با تقلب 

ن صورت خود او اصیل محسوب می شود سمت خود را پنهان نماید و خود را اصیل معرفی نماید که درای

در این سوال هم طبق قاعده یادشده ، موکل مسئول تسلیم است چون وکیل در برابر ( م.ق 136بخش اول ماده )

موکل خود، تعهد به تسلیم نکرده است و فقط اختیار تسلیم داشته است بنابراین آن چه با نظام حقوقی ما 

دیدگاه دقیق حقوقی نباید خود را در قالب های فرمولی و ریاضی  می باشد ولی از 3هماهنگ است گزینه 

حقوق محصور کرد و بنظر می رسد که باید حق داد وقتی که موکل اختیار تسلیم به وکیل اعطاء کرده است در 

واقع تکلیف تسلیم هم به طور ضمنی به او اعطاء کرده است همان گونه که اختیار فروش به او اعطاء کرده است 

لیف فروش مال اش را هم به او اعطاء کرده است یعنی با وجود اذنی بودن وکالت ، این پیمان حاوی تکالیف تک

با منطق حقوقی سازگارتر است ولی برای پاسخگویی در آزمون تستی که  2هم می باشد با این وصف گزینه 

 .جایگاه بیان استدالل ندارد، توصیه نمی شود 
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خود را طالق می دهد و ده ماه پس از طالق به همان مرض  شوهری در حال مرض، زن.  17

کدام مورد در . زن ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد آن متوفی می باشد . می میرد 

 خصوص زوجه صحیح است ؟ 

 . فقط نصیب خود را می برد . 1

 . ارث نمی برد . 2

 . می برد تمام ما ترک متوفی را پس از کسر دیون و واجبات مالی ارث . 3

 .نصیب خود را از باب فرض و بقیه ماترک را به عنوان رد ارث می برد . 4

اصوالً زوجه در عده طالق بائن یا بعد انقضاء عده طالق رجعی از شوهرش . م .ق 343و  344، مواد  1گزینه 

 . ش را می برد م استثنایی است و زن با اجتماع شرایط این ماده نصیب خود.ق 344ارث نمی برد و حکم ماده 

در . ورثه متوفی، زوجه و دو فرزند پسر هستند و تنها ماترک متوفی یک باب خانه مسکونی است .  18

 این صورت کدام مورد صحیح است ؟

 . هریک از ورثه می توانند خلع ید مشاعی سایر وراث متصرف را بخواهند . 1

 .را از فرزندان متصرف مطالبه کند زوجه حق دارد به نسبت سهم االرث ، اجرت المثل خانه . 2

 .زوجه حق دارد خلع یدمشاعی فرزندان متصرف را بخواهد . 3

 . هریک از فرزندان حق دارند خلع ید زوجه متصرف را بخواهند . 4

همان طور که می دانیم پذیرش دعوای خلع ید فرع بر داشتن سند مالکیت رسمی . م .ق 346، ماده  4گزینه 

جه که هیچ گاه از خود عرصه و اعیان ارث نمی برد و تنها از قیمت آنها ارث می برد ، نمی است بنابراین زو

تواند  مالک رسمی آن خانه شود بنابراین نمی تواند دعوای خلع ید علیه فرزندانش اقامه نماید و هم چنین نمی 

ند اجرت المثل تصرف غاصب تواند اجرت المثل تصرف خانه توسط فرزندان را مطالبه نماید زیرا مالک می توا

اشتباه هستند ولی زوجه می تواند یک هشتمی  3و  2و  1یا درحکم غاصب را مطالبه نماید بنابراین گزینه های 

سهمی که از قیمت خانه به او می رسد طبق نظر کارشناس تقویم و مطالبه نماید و در اجرای قرارتامین خواسته و 

 . موال سایر وراث توقیف نماید بعنوان وثیقه قهری یا قانونی از ا
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هرگاه یکی از دو شریک مال غیرمنقول قابل تقسیم ، سهم مشاع خود را بدون اذن شریک و به .  19

 قصد بیع به شخص ثالث منتقل نماید ، وضعیت این انتقال چیست ؟ 

 غیرنافذ . 4        باطل           . 3صحیح                      . 2قابل فسخ                      . 1

تصرف حقوقی هرشریک در سهم خودش بدون اذن سایرین به استناد ماده . م .ق 101و  113، مواد  2گزینه 

از این که در مساله فوق تمام شرایط . بنابراین انتقال مذکور از نظر حقوقی صحیح است . م نافذ است .ق 113

می تواند با ایقاع اخذ به شفعه، مبیع را تملُک نماید نباید  م شفیع.ق 101اخذ به شفعه موجود است و طبق ماده 

در . چنین توهم شود که بیع قابل فسخ است زیرا اخذ به شفعه، فسخ بیع سابق نیست بلکه یک ایقاع مستقل است 

 .دد فسخ، مبیع به مالک قبلی برمی گردد ولی در اخذ به شفعه، مبیع به شفیع که قبالً مالک نبوده است؛ برمی گر

 در مورد تاثیر قتل موصی توسط موصی له در وصیت، قانوناً کدام عبارت صحیح است ؟ .  21

 .در هرصورت تاثیری در وصیّت و تملیک موصی به ندارد . 1

 . در هرصورت مانع تملیک موصی به می شود . 2

 . اگر قتل عمدی و به مباشرت و انفرادی باشد مانع تملیک موصی به می شود . 3

 . اگر قتل عمدی باشد مانع تملیک موصی به می شود . 4

صحیح  4را می خواست گزینه « نظر دقیق حقوقی » اگر در سوال . آن  4م و یادداشت .ق 110، ماده  1گزینه 

قیاس قتل موصی توسط موصی . صحیح است  1بود ولی چون در سوال نظرقانون گذار را پرسیده است؛ گزینه 

« تنقیح مناط قطعی » صی به با قتل مورث توسط وارث ، از نوع قیاس مستنبط العله و از نوع له برای دستیابی به مو

 .است که فقه امامیه آنرا حجت می داند « وحدت مالک » یا 
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 « 3131وکالت » 

قیم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده با رعایت مصلحت  .1

این صلح از . او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی، صلح نامه ای تنظیم نمود

 لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد ؟

 . با تصویب دادستان صحیح است  .1

   .است  با اطالع قبلی دادستان، صلح صحیح. 2

 . چون با رعایت مصلحت محجور بوده، صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان ندارد . 3

 . فصل نمود  چون دعوا در دادگاه مطرح بود، صلح صحیح نیست و فقط با رای دادگاه می توان حل و. 4

 .است( دادستان)م شرط صلح دعاوی مولی علیه توسط قیم، تصویب مدعی العموم.ق 1242ماده ،  1گزینه 

اگردر ضمن معامله شرط شود که متعهد درهرحال مسئول پرداخت خسارت ناشی از عدم . 2

اجرای تعهد است، حتی اگرقوه قاهره مانع ازانجام تعهد شده باشد ؛ شرط مزبور از حیث 

  حقوقی چه وضعیتی دارد ؟

 .شرط به لحاظ غیرممکن بودن موضوع آن باطل است  .1

 . شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است . 2

 . شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد . 3

 .شرط باطل است اگرمتعهد ثابت کند که حادثه غیرقابل پیش بینی بوده است . 4

) افت شخص شرط عدم مسئولیت مطلق متعهد نافذ است مگر در اضرارعمدی و صدمه مربوط به شر،  3گزینه 

یادداشت ) نقطه مقابل آن نیز صحیح است یعنی شرط مسئولیت مطلق متعهد نافذ است ( .  230ماده  3یادداشت 

و  232و مواد « المومنون عند الشروطهم » و « یجب الوفاء بشرط » هر دو شرط طبق عموم قواعد (  433ماده  4

 . م معتبر است .ق 233
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 ..... به عهد، دین خود را بپردازد ؛ وجه پرداخت شده اگرمحجوردرمقام وفای . 3

 . قابل استرداد است  .1

 . قابل استرداد نیست . 2

 .درصورتی قابل استرداد نیست که گیرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل باشد فقط . 3

 .  آن را تنفیذ کندصورتی که قابل استرداد نیست که قیم یا ولی محجور  فقط در. 4

شرط صحت وفای به عهد را داشتن اهلیَت استیفاء و م .ق 263ماده .  263ماده  3 و 1های  یادداشت،  2گزینه 

اگر .  نه تسلیم عقل و اراده متعهد می داند ولی این شرط در خصوص موردی است که تملیک صورت گیرد

موضوع تعهد فقط استرداد مبلغی پول باشد که متعهد محجور آنرا قرض گرفته است؛ اهلیَت نمی خواهد و نمی 

به فرض هم که ناروا باشد با دین سابق آن کودک . توان چنین وفای به عهدی را ایفاءِ ناروا و باطل دانست 

دارا شدن بالجهت داین در نتیجه پرداخت حجور و تهاتر قهری بین دین سابق م) محجور به داین تهاتر می شود 

موضوع تعهد عمل حقوقی باشد اهلیَت می خواهد و اگر عمل مادی باشد اهلیت نمی به طور خالصه اگر ( باطل

بعنوان .  با این توضیحات اگر محجور در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار بدهد قابل استرداد نیست . خواهد 

قواعد عمومی  4ج  801شماره . اب مصداق کلی تملیک شده تسلیم مالزمه با تملیک ندارد مثال در انتخ

با وجود پذیرش اصل قاعده ولی انتخاب فرد مال کلی فروخته شده : نظرمختار . )قراردادها دکترکاتوزیان 

 .( را ندارد محتاج اهلیت و عقل و اراده است و عمل حقوقی است چون محجور قدرت ذهنی انتخاب فرد سالم 

شخصی دوکیلو شمش طال به دیگری فروخت و در عقد بیع مقرر نمودند فروشنده ظرف . 4

در زمان تسلیم مشخص می گردد جنس یک کیلو از مبیع . مدت یک ماه آنرا تسلیم نماید 

 : در این صورت . تسلیم شده، طال نیست 

 . اشت عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد د. 1

 . مشتری می تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و یا قرارداد را فسخ نماید . 2

عقد بیع نسبت به آن قسمت از مبیع که از جنس طال نیست باطل و نسبت به قسمت دیگر به استناد خیار . 3

 .تبعیض صفقه قابل فسخ است 
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عقد بیع صحیح است و مشتری می تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از جنس طال و مطابق با . 4

 . قرارداد، تسلیم نماید 

 وصف یا ذات جانشین وصف یا معامله مورد اساسی وصف در  اشتباه. م .ق 441و   313 و 200 ادوم،  3گزینه 

 وصف یا جوهری وصف یا نوعیه صورت یا  عرفیه صورت یا معامله موضوع خودِ یا معامله مورد جنس یا غایی

 واردکه  صورتی در م.ق 313و بخش اوّل ماده  200 همادبه استناد  معامله مورد ماهیت یا معامله مورد ذاتی

طال بودن فلز وصف اساسی مورد .  است عقد بطالن سبب؛ باشد شده،  عقد طرفین  ضمنی یا صریح تراضی

از لحن سوال چنین برمی آید که در مبیع تدلیسی صورت گرفته و قسمتی از آن فلز طال نیست  . معامله است

عقد در آن قسمتی که مطابق توافق یعنی طال نیست؛ باطل است چون اشتباه در جنس مال مورد معامله بنابراین 

یعنی اشتباه کننده ؛ حق فسخ  مُشتَبَهصورت گرفته است و در بقیه مبیع که بیع صحیحاً واقع شده است ؛ خریدارِ 

  (م و قاعده انحالل عقد به عقود متعدد.ق 441ماده ) .بیع به استناد خیار تبعض صفقه دارد 

اگر مال قبل . شخصی مال غیر را بدون اذن مالک آن تصرف نمود و به دیگری فروخت .  ۱

 ... از تسلیم به خریدار و بر اثر قوه قاهره تلف گردد، مالک 

 . واند برای قیمت عین و منافع فقط به فضول رجوع نماید می ت. 1

 . می تواند برای قیمت عین و منافع به هریک از فضول و اصیل متضامناً رجوع نماید . 2

 می تواند برای قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید مگر اینکه اصیل به فضولی بودن معامله جاهل باشد. 3

ای منافع ایام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل زمانی می تواند بر. 4

 .بوده باشد 
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چون مال موضوع معامله هنوز به خریدار تسلیم نشده است و در تصرف فروشنده تلف شده است؛ ،  1گزینه 

م در صورتی جریان دارد که مورد معامله به .ق 320ماده   . فقط فروشنده در برابر مالک، ضامن منافع است

. تااو مسئول منافع قرار گیردداده شده باشد( خریدار جاهل به فضولی بودن )تصرف غاصب یا درحکم غاصب 

همچنین در این وضعیت علم و جهل  .صحیح بود   2اگر مال به تصرف خریدار داده شده بود آنگاه گزینه 

علم و جهل درخصوص رجوع خریدار به بایع . هیچ تاثیری در قضیه ندارد معامله، دن خریدار به فضولی بو

و  3بنابراین گزینه های . م موثر است نه رجوع مالک به اصیل .ق  321 و 263 فضولی از باب قاعده غرور و مواد

   .هم نادرست است  4

 : اه موظف است درکلیه مواردی که تقصیرموجب ضمان یا مسئولیت مدنی است؛ دادگ. 6

 .بین اضرار عمدی و غیرعمدی قایل به تفکیک شود . 1

 . استناد نتیجه حاصله به تقصیرمرتکب را احراز نماید . 2

 . بین فرض های آگاهی و عدم آگاهی مرتکب قایل به تفکیک شود . 3

 . هرسه گزینه صحیح است . 4

  ا .م.ق 123، ماده  2گزینه 

مالک . شخص مالی را غصب نموده و آن را به قیمت ده میلیون ریال به ثالث فروخته است . 7

حکم دادگاه مبلغ پنجاه میلیون ریال بهای واقعی مال را ازخریدار دریافت نموده به موجب 

 بوده ، مراجعه او به بایع چگونه است ؟ در صورتی که مشتری از غصب آگاه . است 

 . یع را ندارد حق مراجعه به با .1

 .میلیون ریال از بایع مطالبه نماید  10حق دارد . 2

 . میلیون ریال از بایع مطالبه نماید  40حق دارد . 3

 . میلیون ریال از بایع مطالبه نماید  10حق دارد . 4



31 
 

 چون مشتری عالم به غصب است بنابراین حق رجوع نسبت به بایع فضولی. م .ق 321و  263، مواد  2گزینه 

اگر . میلیون ریال حق رجوع دارد  10نسبت به خسارات را ندارد بلکه فقط نسبت به اصل ثمن پرداختی یعنی 

میلیون مازاد به استناد  40نسبت به ثمن و نسبت به  ؛خریدار جاهل به مغصوبه بودن مال و فضولی بودن معامله بود

اعده غرور فریب خوردن مغرور در برابر غار شرط ق. قاعده غرور حق رجوع به بایع فضولی را پیدا می کرد 

 . است 

 است ؟  نادرستکدام گزینه .  8

 . خیار غبن نمی گردد تلف مال، مانع از اعمال  .1

اگر قبل از اعمال خیارغبن، طرف مقابل مال را به دیگری منتقل کرده باشد با اعمال خیار معامله دوم منحل . 2

 . نمی گردد 

اگرمشتری مبیع را رهن گذاشته و بایع بیع را با خیارغبن فسخ کند؛ رهن منحل شده و مشتری باید بدل آن را . 3

 . در رهن مرتهن بگذارد 

اگر برخریدار شرط شده باشد که در مبیع تصرفات ناقله نکند و او برخالف شرط، مبیع را اجاره داده یا . 4

  . ره یا بیع او باطل خواهد بود ؛ در صورت فسخ عقد اصلی، اجافروخته باشد

اگر مال مورد . ن مانع از اقاله و فسخ نیست تلف عوضی. م .ق 411ماده  آن ، 1و یادداشت  216، مواد  3گزینه 

در  .معامله مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت آن در صورت تلف در موقع اقاله یا فسخ داده می شود

مورد گزینه دوم باید گفت اصل ابقاء عقد مهما امکن حکم می نماید که با فسخ عقد اولی به سبب خیار غبن ، 

م استنباط می شود اگرچه خالف این حکم در معامله فضولی .ق 411عقود بعدی منحل نشود این قاعده از ماده 

ورد معامله حق عینی است و در برابر همه چون در معامله فضولی حق مالک بر م( م.ق 218ماده )جریان دارد 

قابل استناد است ولی در این جا حق ذوالخیار حق دینی است و فقط در برابر طرف معامله قابل استناد است 

اصل ابقاءِ عقود و مالک ماده  .بنابراین فسخ معامله اولی به استناد خیارغبن موجب فسخ معامالت بعدی نیست

 . یید می نمایدم این تحلیل را تا.ق 411

بنظر  در مبیع تصرفات ناقله نکندبه طور مطلق باید گفت اگر برخریدار شرط شده باشد که  4در خصوص گزینه 

چون با عقد بیع، خریدار مالک مبیع می شود و می تواند . چنین شرطی خالف مقتضای ذات بیع است می رسد 

 10ای عدم تصرفات ناقله مدت تعیین نماید مثال تا بر اگر. هر گونه تصرف حقوقی و مادی در آن انجام دهد 
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دیوان عالی  4333 -4پرونده  48 – 2سال حق انتقال به غیر نداری، چنین شرطی طبق رای وحدت رویه شماره 

اگر برخریدار . حال در چنین شرطی هم باید قائل به تفکیک شویم (  233ماده  6یادداشت . ) کشور نافذ است 

در مبیع تصرفات ناقله نکند و او برخالف شرط، مبیع را اجاره داده یا فروخته باشد دو حالت شرط شده باشد که 

 : قابل تصور است 

تخلف از این : شرط عدم تصرفات ناقله در در مبیع برای مدت معین شرط فعل منفی حقوقی باشد  -حالت اول 

 .می دهد ولی معامله دومی صحیح است شرط به طرف مقابل حق فسخ بیع اصلی به استناد خیار تخلف از شرط

در این صورت به مجرد : شرط نتیجه باشد  ،شرط عدم تصرفات ناقله در در مبیع برای مدت معین -حالت دوم 

به .  و معامله دوم باطل است عقد اولی، حق تصرفات حقوقی مجدد در مبیع از خریدار سلب و ساقط می شود

انتقال باشد حق انتقال بعدی از خریدار سلب می شود و  قید مدت معین ، تا عدم تصرف در مبیع اگر بیان دیگر

 .یعنی حق خریدار بر انتقاالت بعدی سالبه به انتفاءِ موضوع می شود . انتقاالت بعدی باطل و بالاثر است 

اگر حالت دوم منظور نظر طراح سوال باشد که اساساً اجاره یا بیع دومی باطل است و اگر حالت اول  4در گزینه 

با فسخ بیع اولی، معامله دوم به قوت خود باقی است و کسی ( که همین منظور او بوده است)مورد نظر او باشد 

 . رابطه با مستاجر یا خریدار دوم می باشد مالک شده است؛ جانشین و قائم مقام مالک قبلی در که با فسخ 

 در خصوص نکاح موقت، کدام گزینه صحیح است ؟ . 9

 .در صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید؛ زن مستحق مهریه نخواهد بود . 1

فین توافق کرده در صورتی ثبت آن الزامی است که مواقعه صورت گرفته و یا زوجه باردار شده باشد و یا طر. 2

 .باشند 

در صورتی ثبت آن الزامی است که زوجه باردار شده باشد و یا شرط ضمن عقد شده باشد و یا طرفین توافق . 3

 . نموده باشند 

 . هر سه گزینه صحیح است . 4

م  در .ق 1038به استناد ماده در نکاح موقت .  1331/  12/  1قانون حمایت خانواده مصوب  21، ماده  3گزینه 

 . صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید؛ زن مستحق نصف مهریه خواهد بود 
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 ... درصورتی که زوجه غایب مفقود االثر، به حکم دادگاه مطلقه شود .  11

 .طالق بائن است و زن عده ندارد  .1

 . زن باید عده طالق نگه دارد و طالق بائن است . 2

 . زن باید عده وفات نگه دارد و زوج حق رجوع ندراد . 3

 . زن باید عده وفات نگه دارد و زوج در صورت حضور در ایم عده، حق رجوع دارد . 4

وفات نگه دارد  چنین زنی مطلقه رجعیه محسوب می شود ولی باید عده. آن  1و یادداشت  1116، ماده  4گزینه 

 . م حق نفقه در دوران عده دارد .ق 1103از این جهت که مطلقه رجعی است به استناد ماده . 

 ؟  نیستکدام گزینه درباره ارث پدر و مادر متوفی درست . 11

 . اگر وارث متوفی، پدر و مادر و یک دختر باشند ثلث ترکه به پدر و مادر می رسد  .1

 . اگر تنها وارث متوفی پدر و مادر او باشند سهم مادر سدس ترکه بوده و بقیه به پدر می رسد . 2

 . اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند پدر دو برابر مادر ارث می برد . 3

 . ادر به اندازه هم ارث می برند ماگر وارث متوفی، پدر و مادر و دو دختر باشند؛ پدر و . 4

پدردوسوم  306اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند به استناد ماده . م .ق 303و   301و   306اد وم،  2گزینه 

اگر وارث متوفی، پدر .  صحیح است   3گزینه می برد وارث پدر دو برابر مادر و مادر یک سوم می برد بنابراین 

 (یک ششم) م یک سدس.ق 303به استناد ماده  و مادر و دو یا چند دختر باشند ، فرض هر یک از پدر یا مادر ها

اگر وارث متوفی، پدر و  . صحیح است  4بنابراین پدر و مادر به اندازه هم ارث می برند و گزینه خواهد بود 

سدس یعنی یک ششم ترکه به هریک از پدر و مادر می رسد که  301مادر و یک دختر باشند به استناد ماده 

اگر تنها وارث متوفی . صحیح است  1یک سوم ترکه خواهد بود بنابراین گزینه  جمع دوتا یک ششم مساوی با

 2ن گزینه بنابرایم سهم مادر یک سوم بوده و  پدر دو سوم ترکه است .ق 306پدر و مادر او باشند به استناد ماده 

 .نادرست است
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ی از ثمن را اگر مبیع و ثمن حال باشد و قبل از تسلیم مبیع عین معین،مشتری قسمت. 12

و محال علیه آن را پرداخته و بقیه آن را حواله داده باشد که بایع از شخص دیگری بگیرد 

قبول نکند ؛ در صورت عدم پرداخت بقیه ثمن توسط مشتری، عقد بیع چه وضعی خواهد 

 داشت ؟ 

 . فروشنده فقط حق فسخ معامله را دارد  .1

 . فروشنده فقط حق مطالبه باقیمانده ثمن را دارد . 2

 . چون حواله باطل است عقد بیع هم به تبع آن باطل است . 3

 . فروشنده مخیر است بقیه ثمن را مطالبه کند یا بیع را فسخ نماید . 4

بر  استثنایی فسخ در حقوق ما .آن  2و یادداشت م .ق 401و  408و  402مواد  .هر دو صحیح است  4 و 2 گزینه

اگر منظور طراح . و حتماً باید در قالب یکی از خیارات توجیه شود  (م.ق 213ماده ) است اصل ابقای عقود

روز از مدت بیع باشد که در سوال چنین چیزی نیامده است  3پس از انقضای  به استناد خیارتاخیرثمن سوال فسخ

خیار . صحیح است  2روز باشد گزینه  3از انقضای  صحیح است و اگر به دنبال راهکار مشتری قبل 4گزینه 

 : تاخیرثمن شرایطی دارد 

 . بگذرد  و تراضی سه روز از تاریخ عقد.  1

 . بیع حال یا نقد باشد . 2

 .به طور کامل تسلیم یا تادیه نشده باشد ( نه ثمن نه مبیع)هیچیک از عوضین . 3

 . مبیع عین معین یا کلی درمعین باشد . 4

روز از تاریخ بیع نشده است که بخواهیم  3تمام شرایط فوق در فرض سوال آمده است ولی اشاره ای به گذشت 

 گذشتبعد از فسخ همان  4خیارتاخیر ثمن را جاری بدانیم ولی بنظر می رسد که منظور ایشان از فسخ در گزینه 

داخت است وخیار بایع را ساقط می کندکه م حواله ای در حکم پر.ق 401همچنین به استناد ماده . روز باشد  3

 .محال علیه حواله را قبول کند که درفرض سوال، محال علیه حواله را قبول نکرده است 
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یک باب مغازه درشهر تهران با اجاره نامه عادی و با امضای دو شاهد و به  137۱در سال . 13

کدام گزینه درباره تخلیه  در صورت انقضای مدت. مدت سه سال به اجاره واگذار شده است 

 عین مستاجره صحیح است ؟ 

 .موجر به صرف انقضای مدت حق درخواست تخلیه ندارد . 1

 . موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را دارد که این حق در اجاره نامه تصریح شده باشد . 2

 . مستاجره را بنماید موجر حق دارد با پرداخت وجه سرقفلی به نرخ روز ، درخواست تخلیه عین . 3

موجر می تواند با درخواست از مرجع قضایی ظرف مدت یک هفته عین مستاجره را تخلیه نماید مشروط بر . 4

 . آنکه سرقفلی مستاجر را بپردازد 

با توجه به این که عقد اجاره در سال .  1316م .و.م.ر.ق 13 و 14 و 1 وادمو  10و مواد  2ماده  3بند ،  1گزینه 

 1316م .و.م.ر.ق 1طبق ماده  . می باشد 1316م .و.م.ر.تابع ق اجاره ؛واقع شده است 1386و قبل از سال  1381

در مورد اماکن مسکونی یا تجاری اعم از اینکه اجاره رسمی یا عادی یا حتی شفاهی   86اجاره های قبل سال 

و تخلیه عنوان فسخ  ی جهتهمین قانون، اسباب 13و  14طبق مواد . است  16د شده باشد؛ تابع قانون سال منعق

شده است مثالً تعدی یا تفریط، انتقال به غیر، تغییر شغل از اسباب تخلیه است ولی انقضای مدت جزءِ این اسباب 

 . ین مستاجره را تقاضا نمود به بیان دیگر فقط به خاطر انقضای مدت نمی توان تخلیه ع. نیست 

وکیلی با داشتن حق توکیل، وکالت را به وکیل دوم تفویض نمود و در این راستا، . 14

 : پرداخت حق الوکاله وکیل دوم به عهده . قرارداد حق الوکاله با وکیل دوم منعقد نمود 

 . وکیل اول است  .1

 .موکل اصلی است . 2

 . موکل اصلی و وکیل اول است . 3

 . وکیل اول نیز می باشد مشروط بر آنکه با انعقاد وکالت دوم، وکالت وکیل اول باقی بماند . 4

اذن به انعقاد وکالت در واقع اذن به پرداخت حق الوکاله نیز می . قاعده االذن فی شی اذنٌ فی لوازمه ،  2گزینه 

 . اصل کلی نیز بر عدم تبرُع است . باشد 



36 
 

ن، دو اتومبیل با قیمت یکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس اگرشخصی بابت یک دی.  1۱

 : را ادا نماید نصف دین 

 .     رهن به طور کامل باقی می ماند . 1

 . یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود . 2

 . نصف مشاع هر دو اتومبیل از رهن خارج می شود . 3

 . به انتخاب راهن یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود . 4

 م .ق 813ماده ؛  1گزینه 

 حسب قانون مدنی، تعیین کدام یک از موارد زیر در عقد مضاربه الزامی است ؟ . 16

 تعیین نوع تجارت   . 2تعیین مدت                                                         . 1

 سهم طرفین در زیان های وارده. 4ر کدام از طرفین در منافع                          سهم ه. 3

استنباط می شود که تعیین نوع تجارت در مضاربه  113از ماده . م .ق 113و  112و  143و  141 ، ماده 3گزینه 

م فهمیده می .ق 112از ماده . م تعیین سهام طرفین در منافع الزامی است .ق 143صراحت ماده  هب .الزامی نیست 

عقد جزء عقود مدت دار هستند یعنی  1بعنوان قاعده کلی . شود تعیین مدت هم جزءِ ارکان عقد مضاربه نیست 

عقد موجد حق .  1مساقات . 4  مزارعه. 3اجاره  . 2نکاح موقت  . 1: باید حتماً مدت در آن ها مشخص شود 

 . انتفاع 

موقوفه وکیل انتخاب کند و به تشخیص سازمان اوقاف، وکیل  امورمتولی برای چنانچه .  17

 قادر به انجام وظایف محوله نباشد؛ کدام گزینه صحیح است ؟ 

منحصراً در اختیارمتولی است و هیچ مرجع دیگری حق ممنوع کردن یا عزل وکیل را تغییر یا عزل وکیل  .1

 .ندارد 

کیل را عزل نکند دادگاه به درخواست سازمان حکم عزل او را اگرپس از ابالغ کتبی سازمان اوقاف، متولی و. 2

 . صادر می کند 
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با درخواست کتبی سازمان اوقاف، متولی باید وکیل را ظرف دو ماه تغییر دهد در غیر این صورت وکیل . 3

 . منعزل می شود 

چنانچه پس از ابالغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را تغییر ندهد پس از ثبوت عدم توانایی در دادگاه، . 4

 . وکیل مزبور از دخالت در موقوفه ممنوع می گردد 

 .  1363قانون اوقاف مصوب  4ماده  3تبصره ،  4گزینه 

 در خصوص شرکت مدنی و اداره آن، کدام گزینه صحیح است ؟ .  18

 . شرکت با تلف تمام یا بعض مال الشرکه مرتفع می شود . 1

 . با فوت هر یک از شرکا، اذن در اداره شرکت و اشاعه زایل خواهد شد . 2

مادامی که اموال موضوع شرکت تقسیم نشده باشد شرکا با هیچ اکثریتی نمی توانند مال الشرکه را اداره . 3

 . نمایند 

ر شریکی می تواند بدون اذن سایر شرکا نسبت به سهم خود تصرف مادی به محض انحالل عقد شرکت، ه. 4

 . نماید 

 . تلف تمام مال و تقسیم از اسباب زوال شرکت است . م .ق 111و  118، مواد  4گزینه 

 ؟ نیستکدام گزینه در خصوص اخذ به شفعه صحیح .  19

 . نِمائات منفصل قبل از اخذ به شفعه مال مشتری است  .1

 .مقابل شریکی که با حق شفعه تملُک می کند، بایع ضامن دَرَک است در . 2

 . مشتری نسبت به عیبی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد، ضامن نیست . 3

 . اخذ به شفعه، معامالتی را که مشتری قبل از آن نسبت به مورد شفعه نموده است؛ باطل می نماید . 4

 م.ق 33و   32و  111و   118و  116، مواد  2گزینه 
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 در خصوص ارث، کدام گزینه صحیح است ؟ .  21

 . متوفی است از مقتول ارث نمی برد فرزندان فرزندی که قاتل . 1

 . فرزندان فرزند نامشروع متوفی از او ارث نمی برند . 2

 . فرزند کافر متوفی که مسلمان هستند از او ارث نمی برند فرزندان . 3

 .فرزندان برادر و خواهر ابی هیچ گاه به همراه اجداد ارث نمی برند . 4

حال اگر کسی از سبب نامشروع مانند زنا متولد شده . ، نسب مشروع و قانونی باعث ارث بری است   2گزینه 

 . باشد نه خود او ارث می برد نه فرزندانش از پدربزرگ طبیعی اشان ارث می برند 
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 « 3131شناسی ارشد دانشگاه سراسری کار»     

 درکدام وضعیت ، خیارغبن منتفی است ؟  -1

 .  قرارداد مغابنه ای باشد  -1

 . موضوع قرارداد کلی درذمه باشد  -2

 . مغبون ازقیمت عادله آگاه باشد  -3

 . مغبون کننده ، تفاوت قیمت را بپردازد  -4

 م .ق 416ماده  4و یادداشت م . ق   421و  411به استناد مواد .  3گزینه 

خیارغبن ویژه .  خیار غبن درتمام اقسام عین اعم ازعین کلی فی الذمه و کلی درمعین و عین معین ، جاری است  

پرداخت ما به التفاوت قیمت ، این خیار را ساقط ( .  416ماده  4حاشیه . )عقود مغابنه ای است نه مسامحه ای 

م که مبنای آن .ق 481اده محسوب می شود و قابل قیاس با بخش اخیر ماده نمی کند چون خیارغبن ، عیب ار

اگرمغبون درحین معامله ، عالم به قیمت عادله باشد مبنای این خیارکه رفع ضررازمغبون . الضرر است؛ نمی باشد

ب دهنده اصوالً فریب خورده حق رجوع به فری(  م.ق 411ماده . )است ، منتفی می گردد و خیار ساقط می شود 

 (المغرور یرجع الی مَن غَرَه. )را دارد 

« ب » آن رااز« ج » بفروشـد و « ب » عین مال دیگری راغصب کند و بـه  « الف » هرگاه  -2

، « ب » غصب کند ؛ درصورتی که آن مال بواسطه زلزله تلف شود ، با توجه بـه عـدم تقصـیر    

 مالک به چه کسانی می تواند مراجعه کند ؟ 

 الف و ج به نسبت مساوی  -2                                   "ج متضامناالف و  -1

  "الف و ب و ج متضامنا -4الف و ب و ج به نسبت مساوی                    -3    
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 م .ق 311و  318و  323واد به استناد م. در غصب نظریه مسئولیت مطلق و عینی و محض حاکم است .  4گزینه 

یادی متعاقبه برمال مغصوبه ؛ مالک حق رجوع به همه آنها را دارد و همه آنها در برابر مالک درصورت وجود ا

ولی خریداری که جاهل به غصبی بودن . مسئولیت تضامنی دارند خواه آگاه به غصبی بودن مال باشند یا نباشند 

بنابراین دراین مسئله ( عده غرور و قا 321ماده . )مال است ، حق رجوع به بایع نسبت به ثمن و خسارات را دارد 

 .  مسئول هستند "، الف و ب و ج ، هرسه دربرابر مالک متضامنا

 درکدام موردعقد صلح ، باطل نیست ؟  -3

 صلح نسبت به اداعای بطالن معامله  -1

 اشتباه در طرف مصالحه در صلح محاباتی  -2

 . اگرمورد صلح در زمان عقد ازبین رفته باشد  -3

 .نسبت به حق شفعه در مورد بیعی که معلوم شود ، باطل بوده است صلح  -4

صلح نسبت به ادعای بطالن  .م .ق 868ماده  1م و حاشیه . ق   868و  861و  862به استناد مواد .   1گزینه 

معامله ؛ مبتنی بر معامله باطل نیست زیرا هنوز بطالن معامله ، مسلم نشده است و می توان چنین دعوایی را به 

در دادگاه برای رسیدگی مطرح  « بطالن معامله» به عبارت بهتر وقتی دعوایی به خواسته  .صلح خاتمه داد 

اتمه داد ولی وقتی بطالن معامله مسلم گردید ؛ نمی توان اصل دعوا را به است ، می توان آن دعوا را به صلح خ

 (  م .ق 861ماده .)یعنی نمی توان معامله باطل را با صلح صحیح تلقی نمود . صلح خاتمه داد 

اگرشرط شده باشد که مرتهن حق فروش مرهونه را » : قانون مدنی  778بموجب ماده  -4

 این ماده مطابق مشهور، بطالن ناظر به چه چیزی است ؟  درتفسیر« ندارد ، باطل است 

 شرط و عقد  -2شرط                                                -1

 وکالت مرتهن درفروش -4فروش عین مرهونه                              -3
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بر طبق نظرمشهور ؛ بطالن دراین ماده ناظر به شرط و عقد است ... قانون مدنی در  881ماده  1حاشیه .  2گزینه 

 .شرط باطل است  طبق نظر صحیح تر ، صرفاًو بر 

 کدام عبارت درمورد تعهد به نفع شخص ثالث ، نادرست است ؟  -۱

 .شرط کننده نمی تواند از انجام تعهد صرف نظر نماید  -1

 .رد ثالث، حق به شرط کننده تعلق خواهد گرفت  درصورت -2

 . اگرمتعهد تعهد خود را اجرا نکند شرط کننده حق فسخ قرارداد اصلی را دارد  -3

 .  درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد ، شخص ثالث می تواند به شرط کننده رجوع کند-4

»  "به نفع ثالث در رابطه دو طرف قرارداد ، ماهیتاتعهد ... قانون مدنی در  136ماده  12و  1حاشیه ؛  4 گزینه 

یعنی دو طرف ؛ اراده می کنند که تعهدی به نفع ثالث در . است  « درحکم ایقاع» ررابطه با ثالث و د « عقد

و آنگاه حق به ( ماهیت قراردادی )بوجود می آید « تعهد به نفع ثالث » قرارداد درج نمایند ، پس از این توافق 

ایقاع ) نماید « رد» ثالث می تواند این تعهد را   ولی (ماهیت ایقاعی برای ثالث )د وشمی ث برقرار سود ثال

راهکار حقوقی برای ثالث درصورت عدم ایفای تعهد از ناحیه مشروط  .مانند نصب متولی برای موقوفه ( جایز

اگر مشروطٌ علیه تعهدش را اجرا نکند ، . و او را الزام نماید  رجوع نماید« مشروط علیه » علیه ، این است که به 

م .ق 240تا  236می تواند او را الزام کند و اگر الزام محقق نشد طبق مواد ( نه شخص ثالث)مشروطٌ له قرارداد 

 . حق فسخ عقد اصلی را دارد 

 است ؟  نادرستکدام مورد درخصوص خیارتاخیرثمن ،  -6

 .خیارتاخیرثمن محقق نمی شود درصورتی که مبیع کلی درذمه باشد  -1

 .معرفی ضامن برای ثمن توسط خریدار، سبب سقوط خیاراست  -2

 . استفاده فروشنده ازحق حبس سبب سقوط خیار است  -3

 .با تاخیر درتسلیم مبیع از سوی فروشنده برای مشتری خیارتاخیرمحقق نمی شود  -4
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 :چند نکته قابل ذکر است . م . ق  401و  406و  403و  402به استناد مواد ؛  3گزینه 

. ه ایجاد نمی شود این خیار درمورد مبیع عین معین و کلی درمعین ایجاد می گردد و در بیع کلی فی الذم  .1

ه ضامن، ق کلمالبته اطال( م.ق 401ماده .)معرفی ضامن، سبب سقوط خیار تاخیر ثمن است. 2 (م.ق 402ماده )

ضمان تضامنی مسقط ان نقل ذمه است نه ضمان تضامنی زیرا دادن ضامن درضممنصرف به ضامن در

تاخیرثمن مخصوص بایع است و تاخیر بایع درتسلیم مبیع ، موجد خیار برای  یارخ .3.خیارتاخیرثمن نیست

سقط حق حبس بایع نیست ، م( م .ق 388ماده )استناد بایع به حق حبس  .4( م.ق 406ماده . ) مشتری نیست 

. مگراینکه با کمک سایر قرائن و امارات از این عمل بایع ؛ التزام او به بیع به طور غیرمستقیم استنباط گردد 

 .خیارتاخیرثمن اوست  طِسقِبنابراین به طور مطلق نمی توان گفت استناد به حق حبس ازسوی بایع، مُ

پس از وقوع طالق میان زوجین ، حضانت طفل پنج ساله به مادرواگذارشده است و زن  -7

 مانع مالقات طفل با پدر است ، تکلیف چیست ؟ 

 . زن به حبس تادیبی محکوم می شود  -1

 .با حضور مامور ، امکان مالقات طفل و پدر فراهم می شود  -2

 . د قرار می گیرد حق حضانت زن خود به خود ساقط و دراختیارمر -3

 زن به ازاء هربار امتناع به پرداخت مبلغی محکوم شده و ممکن است حضانت به شخص دیگری واگذار شود  -4

 .البته اکنون قانون حمایت خانواده جدید حاکم است.  1313قانون حمایت خانواده مصوب  14ماده  4گزینه 

 م چه حکمی دارد ؟ اگرزوج صغیر باشد ، طالق همسراو توسط ولی یا قی -8

 .               صحیح است  -1

 . باطل است  -2 

 . با تصویب دادستان صحیح است  -3
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 .توسط  ولی صحیح است ولی توسط قیم باطل است  -4

» منحصربه ( طالق زن مجنون دائمی توسط ولی او)م حکم مندرج دراین ماده .ق 1138به استناد ماده ، 2گزینه 

بنابراین ولی شخص صغیر ، نمی تواند همسر او را . نیست  «صغیر» است و قابل تسری به  « مجنون دائمی

 .  1136ماده  2طالق دهد  و یادداشت 

 .... ورثه متوفی منحصربه یک زوجه و یک دایی و یک عمو است  -9

 .عموتقسیم می شود ربع ترکه به زوجه داده می شود و باقیمانده به نسبت ثلث و دوثلث بین دایی و  -1

 .ربع ترکه به زوجه و دوثلث به عمو وباقیمانده به دایی داده می شود  -2

 .ربع ترکه به زوجه داده می شود وباقیمانده بین دایی و عموبالسویه تقسیم می شود -3

 ربع ترکه به زوجه و ثلث ترکه به دایی وباقیمانده به عمو داده می شود  -4

 م.ق 331و  332واد ؛ به استناد م 4گزینه 

 درچه صورت زن درطالق بائن از شوهر ارث می برد ؟  -11

  . طالق به حکم دادگاه باشد  -1

 . طالق خلع یا مبارات باشد  -2

 . طالق به واسطه غیبت شوهر باشد  -3

 . طالق درحال بیماری منتهی به مرگ واقع شده باشد  -4

ماده  1یادداشت .)استثنایی است و بایدبه قدرمتیقِن اکتفا شود حکم این ماده .م.ق 344؛ به استناد ماده  4گزینه 

344) 
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درصورتی که کسی مالی را ازدیگری برای رهن گذاشتن ، عاریه نموده و آن را دررهن  -11

 .... قرار دهد ؛ سپس عقد عاریه ازطرف معیر فسخ شود 

 .رهن به قوت خود باقی است  -1

 .چنین رهنی ازاساس باطل است  -2

 .رهن منفسخ می شود و مستعیر باید مال دیگری را جایگزین کند  -3

 .رهن توسط معیر فسخ می شود و مستعیر باید مال دیگری را جایگزین کند  -4

می  «هن مستعارر»اگرکسی مال دیگری را برای رهن گذاردن ، عاریه کند درنظر فقها به آن ،  1زینه گ

ازنظر تحلیل حقوقی بموجب این عمل (کتاب الرهندمشقیه، لمعهشهید اول ، -حَهن صَلرَلِ عارَاستَ وِلَ. )گویند 

؛ مال معیر بر ( مستعیر)می شود زیرا درفرض عدم تادیه دین از سوی راهن  «ضامن بدهکار» ،(معیر)،مالک 

به طور (مالک)طبق مقررات مربوطه در رهن ، به فروش می رسد تا طلب طلبکار استیفاء شودودرواقع معیر

ضمان . )عدم تادیه طلب اش ، طلب او را بپردازد  مستعیر،رضایت داده است تادر صورتضمنی به ضمانت از

  (تضامنی 

حق برهم زدن رهن را نخواهد داشت  و درعین حال ،  معیردراین عقد ، پس ازاینکه مال معیر به رهن رفت ، 

ن به قوت خود باقی است تا طلب طلبکارتادیه حق فسخ عقد عاریه را دارد ولی با فسخ عاریه ، عقد رهن همچنا

 (   313شماره ، 4جلد  ،عقود معین، دکترناصر کاتوزیان. )شود و رهن ، فک شود 

رد قـرض را تادیـه   اگردرعقد قرض شرط شود که در موعد معین ، مقترض قیمت مال مو -12

 ...نماید

 . عقد قرض صحیح است و پرداخت قیمت الزامی است  -1

 . عقد قرض صحیح است و شرط باطل و عقد منصرف به مثل است  -2
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 .عقد قرض منتفی است و آنچه واقع شده ، توافق مستقلی است  -3

 . درصورتی که قیمت ازحدثمن المثل تجاوزنکند ، عقد قرض صحیح است  -4

تعهد به ل مال است واگرهد مقترض به رد مثدرعقد قرض ؛ تع... قانون مدنی در  641ماده  3حاشیه ؛  3گزینه 

م یا عقد دیگری است و .ق10رد قیمت مال گردد ؛ آنچه واقع شده است قرارداد مستقلی مانند بیع یا ماده 

 .  درقالب حقوقی قرض ، توصیف نمی گردد 

 کدام مورد در خصوص خیار مجلس درمعامله فضولی صحیح است ؟  -13

 . درعقد فضولی خیارمجلس منتفی است  -1

 . ول حق خیار و اعمال آن را دارد فض -2

 . مالک باحضوردرمجلس عقد و تنفیذ معامله فضولی ، حق خیارمجلس دارد  -3

 . تنها اصیل حق خیارمجلس دارد و مالک و فضول حق خیار ندارند  -4

چدون  . درعقدد فضدولی ؛ شدخص فضدول خیدار مجلدس نددارد        ... قانون مدنی در  338ماده  6حاشیه .  3گزینه 

 .رمجلس استثنایی است در موارد تردید نظیر معامله با خود و عقود مکاتبه ایی راه ندارد خیا

اگرمال معینی فروخته شود؛ درکدام مورد، نفوذ معامله منـوط بـه اجـازه مجـدد معامـل       -14

 نیست ؟ 

 .هنگام عقد ، فروشنده مالک مال نبوده و بعداً مالک مال شود  -1

 . هنگام عقد ، مال مورد معامله در رهن بوده و بعداً فک شود  -2

 .هنگام عقد ، فروشنده ازمالک بودن خود آگاه نبوده و بعداً از مالک بودن خود آگاه شود  -3

 . هنگام عقد فروشنده ازسمت نیابت خود آگاه نبوده و بعداً از سمت خود آگاه شود  -4
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 م .ق 211 و 214به استناد مواد ؛  2گزینه 

 صحیح است ؟ «  شرط فاسخ» کدام مورد درخصوص  -1۱

 . همان خیار شرط است  -1

 . همان شرط تعلیقی است  -2

 .تعلیق انفساخ عقد به یک حادثه احتمالی است  -3

 . به فسخ عقد منتهی شده باشد  "شرطی است که عمال -4

مثالً در معامله شرط می شود . آن  2و یادداشت  236و ماده  ...قانون مدنی در  113ماده  2؛ حاشیه   3گزینه 

برای توضیحات بیشتر . چنان چه هر یک از چک های خریدار بابت ثمن برگشت بخورد معامله منفسخ می شود 

 (  101محمد خاکباز، عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی، ص : در این خصوص مراجعه شود به 

 تکلیف چیست ؟  ، پیش از قبول فوت کند،ایجاباگرمخاطب  -16

 .ایجاب از بین می رود  -1

 .ایجاب کننده حق دارد از ایجاب عدول کند  -2

 . ایجاب به ورثه منتقل می شود و ورثه بعنوان اصیل، قبول را انجام دهند  -3

 . م می دهند ایجاب درمهلت خود باقی می ماند و ورثه به نمایندگی از مورث ، قبول را انجا -4

  .با فوت مخاطب ایجاب قبل قبول، ایجاب زایل می شود ،  1گزینه 

  :ایجاب بردو قسم کلی است : اقسام ایجاب 

 .ایجابی که موجب هروقت اراده کند می تواند ازآن رجوع نماید  :ایجاب ساده  –الف 

تعهد به پایبندی به ایجاب درمدت معین داده « موجب » ایجابی که درآن ،  :ایجاب همراه با التزام  -ب

 .  است و حق رجوع ازآن ، درمدت مقرر را ندارد 
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  :موارد زوال ایجاب 

 . انقضای مدت اعتبار ایجاب درایجاب همراه با التزام  -1

 . گوینده ایجاب ( حجر)مرگ و زوال اهلیت  -2

 . خاطب ایجاب م( حجر)مرگ و زوال اهلیت  -3

 . موردی که بقای ایجاب منوط به شرطی باشد که آن شرط منتفی شده است  -4

 . بنابراین با فوت مخاطب ایجاب ، پیش ازقبول ، ایجاب زایل می شود 

 ( 166و   160و  118و  116شماره های ،  1جلد  ،قواعد عمومی قراردادها، دکترناصرکاتوزیان )

 ........ فروش عین مرهونه توسط راهن  -17

 . قابل فسخ است  -1

 .غیرنافذ است  -2

 .صحیح است  -3

 . باطل است  -4

معامالت راهن بر روی عین مال مرهون در مدت رهن  20/1/1386 -620رای وحدت رویه  به استناد.  2گزینه 

  (نافذ اعالم می گردد) .است  و با اجازه مرتهن تنفیذ می گردد  غیرنافذ

اگربعد ازانعقاد عقد بیع ، خریدار مدعی شود که معامله را به نمایندگی ازشخص دیگری   -18

 منعقد کرده است ؛ تکلیف چیست ؟ 

 .با ادعای نمایندگی ، فروشنده حق دارد قرارداد را به واسطه تغییر خریدار فسخ کند  -1

 . ای تعهد و مسئولیت معاف است با اثبات نمایندگی ، نماینده ازاجر -2

 .با ادعای نمایندگی ، عقد بواسطه فقدان قصد معین درهنگام عقد ، باطل محسوب می شود  -3
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با اثبات نمایندگی دررابطه نماینده و اصیل موثراست بنابراین نماینده ، خود مکلف به اجرای تعهدات ناشی  -4

 . ازعقد است 

است بنابراین «  عدم نیابت» اصل کلی بر  . آن 2و  1و یادداشت های  م.ق 136بخش اول ماده .  4گزینه 

نیابت شخص  و درصورت اثبات ادعای نمایندگی،صرف ادعای نمایندگی ، وکالت شخص را اثبات نمی کند 

م او را .ق 136ظاهر ماده  درصورت اثبات نمایندگی .نادرست است  3و  1بنابراین گزینه های . اثبات می شود 

به جهت تقصیری که در پنهان کردن سمت خود انجام داده  نمایندهولی  از تعهدات قراردادی معاف می کند

تعهد نماینده به :  "مثال.  در برابر طرف دیگر می گرددموظف به ایفای تعهدات و آثار ناشی از قرارداد  است،

همین حکم را تایید می کند چون طرف معامله به اعتبار شخص نماینده عدالت نیز  .پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع 

معامله کرده است و نماینده نمی تواند بعد معامله با ارائه یک وکالتنامه خود را از مسئولیت معاف کند و طرف 

 .مقابل را با موکل آن نماینده که ممکن است شخص معسری باشد، روبروکند

فضولی و قبل ازتنفیذ ، مالک یا اصیل فوت کند ؛ وضـعیت معاملـه   اگرپس ازانعقاد معامله  -19

 چگونه است ؟ 

 . مرگ مالک ، سبب انحالل است و مرگ اصیل سبب انحالل نیست  -1

 . مرگ اصیل سبب انحالل است و مرگ مالک ، سبب انحالل نیست  -2

 . درصورت مرگ هریک از طرفین ، عقد فضولی منحل می شود  -3

 . از آنها سبب انحالل عقد نیست و وراث جایگزین آنها خواهند شد  مرگ هیچیک -4

چنانچه درمعامله فضولی ، مالک فوت نماید ؛ وراث او به قائم . م . ق  213 و 212 ادو؛ به استناد م 4گزینه 

اگراصیل ازسوی دیگر  و( م .ق 213ماده . )مقامی عام از مورث خویش ، معامله مذکور را رد یا تنفیذ می نمایند 

در . فوت نماید نیز وراث او جایگزین اش می شوند و به قائم مقامی مورث خود صاحب حق و تکلیف می شوند

تاخیر وراث مالک دراعالم رد یا تنفیذ معامله فضولی ، سبب تضرر وراث اصیل شود ؛ ورثه اصیل این شریط 

یا اصیل ، قبل ازاجازه یا ردمالک ، وراث آنان ،  بنابراین با فوت مالک(  م.ق 212ماده . )حق رد معامله را دارند

 . جایگزین آنها خواهند شد 
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درفرض عدم امکان اجرای تعهد ایجادشده نسبت به مال کلی ، قـرارداد مـورد نظرچـه     -21

 حکمی پیدا می کند ؟ 

عقد تمام شده و خاتمه یافته تلقی می گردد زیرا امکان ادامه حیات آن با وضعیت جدید پیش آمده ، ممکدن   -1

 . نیست 

 . عقد باطل می گردد زیرا کشف می شود که ازهمان ابتدای تشکیل قرارداد ، تعهد قابلیت اجرا نداشته است  -2

 .  عقد منفسخ می گردد زیرا این حالت شبیه موردی است که عین معین موضوع قرارداد ازبین برود  -3

عقد ازطریق خیارتعذرتسلیم ، قابل فسخ است زیرا درزمان تشدکیل ، همده ارکدان صدحت آن فدراهم بدوده و        -4

 . ناتوانی عارضی موجب عدم اجرای تعهد شده است 

صدحیح اسدت و اگدر     4البته اگر منظور سوال ممتنع شدن موقدت باشدد گزینده    . م .ق 413و  318؛ مواد  3گزینه  

صحیح است که عدم امکان اجرای تعهد بیشتر عدم امکان اجرای دائمدی   3منظور ممتنع شدن دائمی باشد گزینه 

    . تعهد را به ذهن متبادر می کند 
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 « 3131کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد » 

 : عقدی است که  عقد خیاری-1

 .  به مناسبت ماهیت عقد ؛ خیارفسخ قرارداد برای طرفین یا یکی ازآنها درنظرگرفته شده است  -1

 . الزم بوده ولی طرفین برای خود یا دیگری حق فسخ قائل شده اند  "ماهیتا -2

 .قانون برای طرفین یا یکی ازآنها اختیارفسخ پیش بینی کرده است  -3

 . عقدی است که موضوع آن ؛ معامله یکی از خیارات قراردادی است  -4

عقدی الزم است ولی بواسطه شرط خیار یا  "عقد خیاری ماهیتا... قانون مدنی در  111ماده  1؛ حاشیه  2گزینه 

  .خیارشرطی که برای یکی ازطرفین یا ثالث درج شده است ؛ درمدت خیارقابل فسخ است 

 : قراردادهای خصوصی درصورتی صحیح هستند که -2

 .مخالف اخالق حسنه و نظم عمومی و قانون امری نباشد  -1

 . مخالف شرع و قانون نباشد  -2

 .مخالف قانون ؛ عرف ؛ نظم عمومی و اخالق نباشد  -3

  . مخالف قانون و نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد  -4

منوط به این است که مخالف با ( عقودنامعین)اعتبار قراردادهای خصوصی .  10ماده  8و  1حواشی  ؛ 1گزینه 

 .قوانین امری ونظم عمومی و اخالق حسنه نباشد 
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 :ازدیدگاه حقوق ایران « سکوت »  -3

 .همیشه عالمت قبول ایجاب است  -1

 .همیشه عالمت رد ایجاب است  -2

 . نه عالمت قبول است نه عالمت رد ایجاب است  "اصوال -3

 . عالمت موافقت وگاهی باعث عدم نفوذ معامله است  "اصوال -4

سکوت شخص ساکت را فاقد "حقوق مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه اصوال.  132ماده  2؛ حاشیه  3گزینه 

سکوت حمل برچیزی نمی شود و دلیل برچیزی ؛ یعنی  الینسب لساکت قول» : قاعده . اثرحقوقی می داند 

بکمک قرائن  "سکوت فی حدذاته داللتی ندارد  و اگردرموردی مفید مقصودی است حتما... نمی تواند باشد 

 ( 813ترمینولوژی حقوق دکترجعفری لنگرودی بخش عبارات و اشارات صفحه )« ... است 

 : اشتباه درانعقاد قرارداد درحقوق ایران  -4

 . شه باعث بطالن عقد است همی-1

 .گاهی باعث بطالن و گاهی باعث خیارفسخ است -2

 .همیشه باعث عدم نفوذ عقد است -3

 . گاهی باعث بطالن وگاهی باعث عدم نفوذ عقد است -4

ت طرف معامله اشتباه درشخصی... قانون مدنی در 200ماده  2م و حاشیه .ق 201و  200؛ به استناد مواد 2گزینه

و اشتباه در ارزش مورد ( م .ق 200ماده )؛سبب بطالن عقد است  باشدعلت عمده عقد که شخصیت اودرفرضی 

بنابراین اشتباه در برخی ( خیارغبن )درصورتی که سبب غبن فاحش گردد به مشتبه حق فسخ می دهد  معامله
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دیگر سبب خیار فسخ معامله است ودر برخی موارد نیز در سرنوشت عقد  موارد سبب بطالن و در برخی موارد

انگیزه و داعی یا اشتباه درشخصیت طرف معامله درفرضی که شخصیت او علت  ردبی تاثیر است مانند اشتباه 

 . نیستعمده عقد 

 بوده است ؟« مکتب تحقق ایتالیا » کدامیک از مبانی مسئولیت مدنی تحت تاثیر -۱

 نظریه تقصیرشخصی  -1

 نظریه تضمین حق  -2

 نظریه تقصیرنوعی  -3

 نظریه خطر  -4

، چهارنظریه فوق درمورد مسئولیت مدنی وجود داردکه نظریه خطریا مسئولیت بی تقصیر یکی از  4گزینه 

 (جزوه، نظریات درمورد مسئولیت مدنی: نظریه مراجعه شود به  4برای توضیحات بیشتر راجع به این )آنهاست 

نظریه خطر همین که زیانی به شخص وارد شود باید جبران شود  خواه کاری که سبب ورود ضرر شده  بموجب 

ماده اصلی نظریه خطراز بموجب نظریه خطر، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست . است صواب باشد یا خطا 

او اگر  به عقیده.  مکتب تحققی ایتالیا و نظریه فرّی درباره مسئولیت کیفری سرچشمه می گیرد

درمسئولیت کیفری، وجدان متهم و خطای او مالک مسئولیت باشد در بیشتر مواردارتکاب جرم نتیجه وراثت و 

محیط نابسامانی است که مجرم در آن رشد کرده است و به این ترتیب از مسئولیت رها می شودو جرم در جامعه 

 ( 83و  82، ش 1اصرکاتوزیان، مسئولیت مدنی، جدکترن. ) فزونی می یابد بنابراین باید نظریه خطر حاکم شود 
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 :اکراه درانعقاد قرارداد درحقوق ایران -6

 .همیشه باعث بطالن معامله است  -1

 . گاهی باعث بطالن وگاهی باعث عدم قابلیت استناد معامله است -2

 .درعقد بی تاثیر است  اصوالً -3

 . گاهی باعث بطالن و گاهی باعث عدم نفوذ معامله است -4

غیرنافذ است  عقد اکراهی اصوالً... قانون مدنی در  203ماده  1م و حاشیه .ق 203و  203؛ به استناد مواد  4گزینه 

 . مگراکراه به درجه ای باشد که قصد زایل شده باشد که درصورت اخیر ؛ عقد محکوم به بطالن خواهد بود 

 :اعمال حقوقی صغیر -7

 . گاهی غیرنافذ و گاهی صحیح است -1

 .گاهی باطل و گاهی غیرنافذ است -2

 .همیشه باطل است -3

 .همیشه غیرنافذ است -4

به استناد ماده . با مسامحه صحیح است 1ازنظر دقیق حقوقی هیچیک از گزینه ها صحیح نیستند وتنها گزینه 

 : م درمورد اعمال حقوقی صغیر باید قائل به تفکیک شد .ق 1212

 .اعمال حقوقی صغیرغیرممیز ؛ که باطل است -الف

 :اعمال حقوقی صغیرممیز که خود بر دو دسته است  -ب
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این دسته ( یعنی صغیرممیز ؛متهب یا متصالح واقع شود)رایگان نظیرقبول هبه وصلح بالعوض  تملکات اول

 ( م.ق1212بخش اخیرماده . )ازاعمال صغیرممیز نافذ و صحیح است 

 . غیرنافذ است : سایر اعمال حقوقی صغیرممیز  دوم

صغیرممیز و غیرممیز است، ممکن با مسامحه صحیح است زیرا اعمال حقوقی صغیر که اعم از 1بنابراین گزینه 

 .عدم نفوذ و صحت مخصوص اعمال حقوقی صغیرممیز است .است صحیح یا باطل یا غیرنافذ باشند

 کدام یک ازشروط ذیل باطل و مبطل است ؟-8

 شرط خالف مقتضای ذات عقد  -1

 شرط خالف قوانین آمره-2

 شرط مخالف مقتضای عقد -3

 شرط مجهول  -4

 :شرط مخالف مقتضای عقد خود بر دو قسم است . م .ق 233استناد ماده ؛ به  1گزینه 

 .که باطل و مبطل عقد است : شرط مخالف مقتضای ذات عقد  -الف

نیستند که توافق اطالقات عقد جزءِ قوانین امری . که صحیح است : شرط مخالف مقتضای اطالق عقد  -ب

مثالً اطالق عقد بیع اقتضای تسلیم و تادیه حال . ی هستند خالف آنها باطل باشد بلکه از جمله قوانین تکمیل

حال اگر موعدی برای تسلیم تعیین شود در واقع شرطی خالق مقتضای اطالق عقد درج . عوضین را می کند 

وقتی  -سلم)یا سلف ( اگرثمن موجل باشد)شده است و چنین شرطی صحیح است و حسب مورد بیع را موجل 

م که سبب بطالن .ق 233ماده  1منظور قانونگذار ازشرط خالف مقتضای عقد دربند . ند می ک( مبیع موجل باشد
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شرط مجهول نیز ازجمله . غلط است  3بنابراین گزینه . معامله می گردد ؛ شرط خالف مقتضای ذات عقد  است 

ماده  2بند ) .شروط باطل است ولی تا وقتی  آن شرط سبب مجهول ماندن عوضین نگردد ؛ مبطل عقد نمی باشد 

باطل است ولی سبب بطالن عقد نمی گردد مگر عالوه  شرط مخالف قانون آمره نیز اصوالً ( م.ق 233

 .برمخالفت با قانون امری با مقتضای ذات عقد نیز مخالف باشد 

براساس نظام تقنینی ایران درتعدد اسباب موجب مسئولیت ؛ کدام سبب مسئول معرفی  -9

 خواهد شد ؟ 

 قدم درتاثیر          سبب م -1

 همه اسباب -2

 سبب نزدیک وبالواسطه  -3

 (اصلی)سبب مهمتر-4

مراجعه شود که در موقع طرح سوال منظور طراح  1332در این خصوص باید به قانون مجازات اسالمی مصوب 

درکلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است » 1332ا مصوب .م.ق 123بموجب ماده . سوال نبوده است

جتماع سبب و مباشر هر دو به ا در ا.م.ق 126و طبق ماده « .استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید

 : طور مساوی مسئول اند مگر 

 . تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که هر یک بسته به تاثیر رفتارش مسئول است  .1

 . سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت سبب مسئول است .2
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 شرطی است ؟« عدم ریاست زوج برخانواده »شرط  -11

 غیرنافذ  -4   صحیح    -3      باطل -2     باطل و مبطل  -1

ریاست و رهبری مرد برای حفظ مصالح خانوادگی ؛ دارای دو ... قانون مدنی در  1101ماده  2؛ حاشیه  2گزینه 

مرد نمی تواند ازاین حق خویش سوء استفاده نماید و آنرا وسیله استبداد درخانواده  -الف: نتیجه اساسی است 

ریاست  -ب .ا موید آنست .ق 40اصل . قرار دهد دراین صورت بی تردید باید به حکم دادگاه منع شود 

نظم مربوط به خانواده حقی نیست که مردبتواند به اختیار ازآن بگذرد بلکه قواعد ناظر به ریاست مرد ازمسائل 

دکترناصرکاتوزیان، حقوق خانواده، ) .است که جز درموارد تجویز قانون ؛ نمی توان از آن تجاوز نمود  عمومی

؛ باطل « نظم عمومی» بعلت منافات با «  عدم ریاست مرد بر خانواده»بنابراین شرط (  228و226؛ص 132، ش 1ج

 . است ولی سبب بطالن عقد نکاح نمی گردد 

 ی که مخالف قوانین تکمیلی است ؟ شرط -11

 . اشکالی ندارد -1

 .باطل است -2

 .باطل و مبطل است  -3

 .برای ذینفع اختیارفسخ ایجاد می کند -4

اراده طرفین بر . م و عموم قاعده المومنون عند الشروطهم .ق 10م  .ق 233و  232و   10؛ به استناد مواد  1گزینه 

قانون تکمیلی حاکم است بنابراین طبق اصل آزادی و حکومت اراده ؛ طرفین یک قرارداد می توانند شروط 

ون حکم می کند که هزینه های تحویل مبیع قان "مخالف قوانین تکمیلی را ضمن قراردادشان درج نمایند مثال

برعهده فروشنده باشد ولی طرفین می توانند شرط نمایند که این هزینه ها ؛ بر عهده خریدار قرار گیرد و امثال 
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این شروط ولی دامنه اصل حکومت اراده تاجایی است که با مبانی حقوق و نظم عمومی و قواعد آمره آن 

 (م .ق 10ه ماد. )منافات نداشته باشد 

اگردربیع کلی آنچه که تحویل مشتری شده بااوصاف مقرر میان طرفین معامله متفاوت  -12

 :باشد 

 .مشتری حق الزام به اجرای عین تعهد دارد -1

 .مشتری حق دریافت خسارت دارد -2

 .مشتری حق الزام به اجرای اجباری تعهد و دریافت خسارت دارد -3

 . است عقد توسط مشتری قابل فسخ -4

خیار رویت و تخلف وصف فقط دربیع عین معین و . م .ق 240 تا  236م و .ق 414؛ به استناد ماده  1گزینه 

استدالل این حکم نیز بر این . ایجاد می شود و دربیع کلی فی الذمه ایجاد نمی شود ( کلی درمعین)درحکم آن 

قصد تشویق افراد به احترام و ( م.ق 213ماده )ا اساس استوار است که شارع و مقنن با وضع اصل لزوم قرارداده

پایبندی به پیمانها راداشته است و وضع خیارات استثنایی بر این اصل کلی است و استثنائات را باید مضیق تفسیر 

 .نمود تا از توسعه و تعمیم خیارات دوری جست 

 کدامیک ازخیارات زیر با اراده طرفین قرارداد ایجاد می شود ؟ -14

 خیارتبعض صفقه  -2خیارتاخیرثمن                    -1

 خیارشرط  -4                        خیارعیب  -3
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با تراضی طرفین قرارداد بوجود می آید به این صورت که برای بایع یا مشتری  یا شرط خیار ؛ خیار شرط 4گزینه 

 (م.ق401و 333مواد . )یا هردو شرط اختیارفسخ معامله درمدت معینی گردد 

 ؟  نیستکدامیک ازموارد زیر جزء شرایط تهاتر -1۱

 وحدت موضوع دو دین -1

 وحدت سبب دو دین -2

 وحدت زمان تادیه -3

 ادیه مکان توحدت -4

سبب غصب ایجاد شده به سبب قهری نظیر اجرت المثلی که  اکه ب مثال دینی.  م.ق 236؛ به استناد ماده  2گزینه 

 .است با اجرت المسمی یا مال االجاره ای که به سبب قراردادی ایجاد شده است؛ قابل تهاتر است 
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 « 93سراسری  کارشناسی ارشد »

پدری از فرزند خود که تنها وارث اوست مبلغ ده میلیون تومان طلبکار و به ثالثی ده .1

 پدر او بدون هیچ مالی فوت نموده است ، تکلیف چیست ؟. میلیون تومان بدهکار است 

 .طلب ثالث مشمول تعهد طبیعی است . 1

 .دین فرزند به مالکیت ما فی الذمه ساقط است . 2

 .فرزند درحدود دین خود ، ملزم به تادیه دین پدر است . 3

 .دین فرزند به تهاتر ساقط است . 4

طلبکار بودن مورث از وارث موجب  300به استناد ماده . م . ق  163ماده  2بند  و 161 ؛ به استناد ماده   3گزینه 

ما فی الذمه برای فرزند بوجود ولی در این جا مالکیت است ( فرزند)حصول مالکیت ما فی الذمه برای وارث 

 وراث طبق .م ابتدا باید دیون متوفی ادا شود آنگاه مالکیت ما فی الذمه رخ دهد.ق161نمی آید زیرا طبق ماده 

موظف اند ابتدا دیون و واجبات مالی متوفی را از ترکه تادیه نمایند و بدهکاری مورث به ثالث  136ماده   2بند 

 .   است نیز از جمله دیون متوفی 

صادر کردن به خارج خریداری می کند درحالیکه صدور آن کاال خصی مالی را به منظورش-2

 این قرارداد چه حکمی دارد ؟. به خارج به موجب قانون ممنوع بوده است 

 .قابل فسخ است  .1

 . باطل است  .2

 . غیرنافذ است .3

 .صحیح است  .4
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در مثال مذکور در معامله تصریح به جهت نامشروع و غیر قانونی معامله که . م . ق  218به استناد ماده .  4گزینه 

صدور کاالی ممنوع الصدور به خارج از کشور است نشده است بنابراین به استناد ماده مذکور با وجود نامشروع 

 . بودن جهت معامله ، معامله نافذ و معتبر است 

میلیون تومان باشد ؛ کدام  32مردی که دارای اوالد است ، فوت کند و کل ترکه او اگر  -3

 عبارت درخصوص هر یک از چهار همسر او از ماترک صحیح است ؟

 . چهار میلیون تومان  -1

 . دو میلیون تومان  -2

 . سه میلیون تومان  -3

 . یک میلیون تومان  -4

م تمام ترکه را اوالد می برند به جز یک هشتم که .ق 308طبق ماده .  م.  ق 308و  301به استناد مواد .  4گزینه 

 .میزان آن یک هشتم برای هر یک از وراث هم یک میلیون تومان است . سهم زوجه های متوفی است

 با درج کدام شرط عقد باطل است ؟ -4

 . سقوط ضمان درک در عقد بیع  -1

 .ضمان مطلق مستاجر حتی بدون ارتکاب تقصیر  -2

 .سقوط ضمان عهده در عقد بیع  -3

 . منع مطلق مستاجر در استیفای منفعت  -4
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شرط مذکور از جمله شروط مخالف با مقتضای عقد است زیرا . م . ق  233ماده  1به استناد بند .  4گزینه 

مقتضای ذات عقد اجاره ، تملیک منافع برای مستاجر است و شرط مخالف آن باطل و فساد شرط موجب فساد و 

 .ن عقد می گردد بطال

 .هر یک از عوضین است ............. معیار تفکیک بیع از معاوضه ، عدم مالحظه  .۱

 . ارزش اقتصادی  -1

 .اوصاف کیفی  -2

 . مبیع و ثمن بودن  -3

 . اوصاف کمی   -4

 م. ق  464به استناد ماده .  3گزینه 

« به عوض معلوم  عینبیع عبارت است از تملیک » : قانون مدنی مقرر می دارد  338ماده  .6

 . است  .......... اصطالح عین در این ماده در مقابل 

 .کلی فی الذمه  -1

 . منفعت  -2

 . اموال معنوی  -3

 .حق  -4

و تملیک عین،  امکان دارد اجاره یا برخی عقود دیگر در قالب تملیک منفعت م.ق 331ماده  3حاشیه  ،2گزینه 

 . بیع است
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حادثه زلزله فوت نمودند ، همسران آن دو تنها  و پسر بدون احراز تقدم وتاخر در یک پدر. 7

 ترکه این دو متوفی چگونه تقسیم می شود ؟. وارثان آن دو هستند 

 . ترکه پدربه همسرش و ترکه پسر به پدر ، مادر و همسرش داده می شود  -1

 .ترکه پدر به همسرش و ترکه پسر به مادر و همسرش داده می شود  -2

 .ترکه پدر به همسر و پسرش و ترکه پسر به همسر ، مادر و پدرش داده می شود  -3

 . می شود  ترکه پدر به همسر او و ترکه پسر هم به همسر او داده -4

 .م . ق  183به استناد ماده  ، 3گزینه 

شخصی پس از خرید یک کامیون عیبی را درآن می یابد ، با وجود این،کامیون را به  -8

 ......دیگری انتقال می دهد در این وضعیت حق فسخ 

 .آنرا به خریدار دوم منتقل نماید  "دراختیار خریدار اول است مگر اینکه صراحتا -1

 . خریدار دوم منتقل می یابد به  -2

 .همچنان در اختیار خریدار اول باقی می ماند  -3

 . ساقط می شود  -4

البته انتقال به غیر در  .داردارش  خریدار فقط حق اخذدر این حالت  م.ق 423ماده 1به استناد بند ، 4گزینه 

اگر انتقال بدون آگاهی از عیب باشد و مجدداً . صورتی حق فسخ را ساقط می کند که با آگاهی از عیب باشد

 (م.ق 423ماده  1حاشیه ). مبیع به فروشنده برگردد او حق فسخ به استناد خیار عیب دارد 
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 د ، تکلیف بیع دوم چیست ؟اگر مشتری مبیع را به ثالث بفروشد و بیع اول فسخ  شو -9

 . اجازه داده شده باشد  "باطل است مگر اینکه صراحتا "اصوال -1

 .صحیح است  -2

 .منع شده باشد   "صحیح است مگر اینکه صراحتا اصوالً -3

 . باطل است -4

اگر معامله . مطلق شده است و سبب فسخ را ذکر ننموده است  ، در مورد سوال سخن از فسخ به طور 3گزینه 

معامله دوم نیز به خودی خود ابطال می گردید اما م .ق 218به استناد ماده فضولی اول بوسیله مالک فسخ می شد 

و به جای استرداد مبیع اگر مثلی باشد مثل بنابراین معامله دوم صحیح است درسوال سبب فسخ ذکر نشده است 

 . اگر قیمی باشد قیمت اش مسترد می شود  آن و

 کدام عبارت در خصوص وجه تمایز حقوق عینی و دینی نادرست است ؟ -11

 .حق دینی مستقیم و حق عینی غیرمستقیم است  -1

 .موضوع حق عینی مال و موضوع حق دینی فعل است  -2

 . ست درمالی که موضوع اعمال هر دو حق است حق عینی بر حق دینی مقدم ا -3

 . حق عینی در برابر همه و حق دینی در برابر مدیون قابل استناد است  -4

 . 131و  134 صص ، 1ج ،حقوق مدنی، مرحوم دکتر سید حسن امامی . 1گزینه 
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پس از انجام معامله . شخصی خودروی خود را به قیمت بیست میلیون تومان می فروشد  -11

اگرپس از یک ماه فروشنده از . مقرر می شود خودرو یک ماه نزد فروشنده عاریه باشد 

 تحویل خودرو امتناع ورزد عنوان حقوقی مطالبه خودرو چیست ؟ چرا ؟ 

 .ن سبب منتفی است الزام به تسلیم مال بدون عنوان ، چو -1

 .الزام به تسلیم مبیع ، چون عنوان اول باقی است  -2

 . الزام به تسلیم مبیع و عاریه ، چون هر دو عنوان باقی هستند  -3

 .الزام به تسلیم مال مورد عاریه ، چون عنوان اول منتفی است  -4

با انعقاد عقد عاریه به منزله آن است که مبیع به خریدار تسلیم شده است و خریدار مجدداً آن را زیرا .  4گزینه 

بنابراین سبب اول که تسلیم مبیع است منتفی است وگزینه . تحت عنوان عاریه در اختیار فروشنده گذاشته است 

است که البته در « د مال مورد عاریه الزام به استردا» عنوان صحیح خواسته برای  استرداد خودرو . غلط است  2

تسلیم مخصوص مرحله انعقاد عقد و قبل . به اشتباه الزام به تسلیم مال مورد عاریه درج شده است  4گزینه 

منکروجود مال در ید ( مستعیر) همچنین چنانچه فروشنده  . تحویل است و استرداد برای بعد انحالل عقد است 

 .م از تاریخ انکار درحکم غاصب است . ق  310خود گردد به استناد ماده 

در ضمن قرارداد بیع خانه ای شرط می شود که خریدارخودروی خارجی نوع خاصی  -12

، واردات خودرو  به کشور  یک هفته پس ازانعقاد عقد. را وارد کرده و به فروشنده هبه کند 

 ممنوع می شود ، تکلیف شرط و عقد چیست ؟  قانوناً

 .و شرط باطل است عقد صحیح  -1

 .عقد شرط هر دو باطل هستند  -2
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 .عقد و شرط هر دو صحیح هستند و مشروط علیه ملزم به تادیه قیمت خودروی خارجی است  -3

 . مشروط له حق فسخ قرارداد اصلی را دارد  -4

 .قابل فسخ است  م. ق  240به استناد ماده عقد به علت ممتنع شدن اجرای شرط ،   4گزینه 

درصورتی که زمان اجرای تعهد ، بقای تعهد باشد  و متعهد علیرغم سررسید مهلت از  -13

 انجام تعهد ، خودداری کند تکلیف چیست ؟ 

 . متعهد له حق فسخ معامله را دارد  -1

 .متعهدله می تواند اجبار متعهد را از دادگاه مطالبه کند  -2

 . عقد منحل شده محسوب است و متعهد له می تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند  -3

 . عقد باقی است و متعهد له می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند  -4

وحدت » تعهد از نوع اگرزمان اجرای تعهد قید تعهد باشد به اصطالح .  م. ق  226، به استناد ماده   3گزینه 

عدم اجرای  التزام متعهد به جبران خسارتانفساخ عقد و و عدم انجام تعهد در موعد مقرر، سبب  است «طلوب م

تعهد متعهد به آماده کردن سالن کنفرانس : مانند . است و الزام به انجام تعهد فاقد وجاهت عقلی است  تعهد

 (. 63هدات ، ش ، تعمرحوم دکتر مهدی شهیدی) .برای برقراری سمینار درموعد مقرر 

 وجه التزام چیست ؟  -14

 .وجه التزام بیعانه است  -1

 . ضمانت اجرای تاخیر یا عدم انجام تعهدات قراردادی است  -2

 . تضمین تادیه خسارتهای غیرقراردادی است  -3
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 . وجه التزام جهت تعهد است  -4

یا شرط جزایی یا تعویض اتفاقی یا کیفری مدنی تزام یا شرط کیفری وجه ال. م .ق 230، به استناد ماده   2گزینه 

به عقیده برخی  .در انجام تعهد در قرارداد شرط می شود ( عدم یا تاخیر )نوعی خسارت است که جهت تخلف 

م را دارد که البته درآزمون های .ق 230نویسندگان حقوقی دادگاه امکان تعدیل وجه التزام بر خالف ماده 

محمدخاکباز، عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و ) .م مالک پاسخگویی است .ق 230حقوقی فقط نص ماده 

 (132رویه قضایی، ص

 وضعیت حقوقی عدم النفع چگونه است ؟ -1۱

 .عدم النفع احتمالی قابل مطالبه نیست ولی فوت منافع مسلم قابل مطالبه است  -1

 . هستند تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت نیست وهر دو قابل مطالبه  -2

 .فقط عدم النفع ناشی از منافع تملیک شده قابل مطالبه است  -3

 . به هیچ وجه قابل مطالبه نیست  -4

البته در « خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست» : م مقرر می دارد .د.آ.ق 111ماده  2تبصره ، 1گزینه 

مباحث مفصلی بین فقیهان و حقوقدانان مطرح  م.د.آ 122خصوص تفسیر این ماده و ایراداتی که برآن و  ماده 

آنچه بعنوان .به نظر برخی خود عدم النفع قابل مطالبه است ولی خسارات ناشی از آن قابل مطالبه نیست. است

قابل مطالبه ( منافع محقق الحصول ) فوت منافع مسلم  ضابطه ای به پاسخگویی به تست کمک می کند آن که 

یک راننده تاکسی که ماشین :  "مثال. قابل مطالبه نیست ( عدم النفع احتمالی ) ن الحصول است ولی منافع ممک

او یکسال به سرقت رفته است و بعد از یکسال ماشین و سارق آن یافت شده است  ، اگر در هر روز به طور 

ار می کرده است می با ماشین ک( پس از کسر هزینه های بنزین و مخارج دیگر ماشین ) معمول ده هزار تومان 
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ولی چنانچه احتمال می داده ( تومان  10000تا  361) هزار تومان را مطالبه کند  10تواند از سارق به میزان روزانه 

( منافع ممکن الحصول )  و ممکن بود مسافردربستی داشته باشد  هزار تومان کار کند 20است در بعضی روزها 

 .هزار تومان را مطالبه نماید  10نمی تواند مازاد بر 

 . است ................ عقد خیاری عقدی   -16

 . جایز  -1

 . ازیک طرف الزم واز یک طرف جایز   -2

 . الزم و یا جایز  -3

 . الزم  -4

 ... قانون مدنی در  111ماده  1، حاشیه   4گزینه 

 ........... حقق قرارداد به واقعه محقق الوقوع در آینده موکول شود قرارداد هرگاه ت -17

 . صحیح و موجل است  -1

 . باطل است  -2

 .صحیح و مطلق است  -3

 . صحیح و حال است  -4

معلق علیه یا شرط تعلیقی در عقد معلق باید سه ویژگی داشته  ...قانون مدنی در  113ماده  1، حاشیه   1گزینه 

 :باشد 

 (خارج از ارکان و شرایط صحت عقد باشد)خارجی باشد(1
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 .مربوط به آینده باشد نه گذشته(2

  (تعلیق به وصف محال باطل است)احتمالی باشد(3

 : با قید احتمالی دو مورد خارج می شود 

 .عقد باطل چون تعلیق به وصف محال است(:صفر درصد)هیچ گاه محقق نمی شود -الف

مثال این مال را ( عقد منجز و مؤجل)عقد معلق نیست،و عقد صحیح است:می شود صد درصدمحقق -ب

هم چنین اگر شرط معلق به شرایط صحت .فروختم به شرط این که فردا صبح آفتاب طلوع کند 

 .بلکه منجز است .نباشد عقد واقع شده ، معلق نیست(اهلیت)عقد

 به متعهد جهت تادیه مهلت بدهد ؟آیا دادگاه فراترازتاریخ سررسید دین می تواند  – 18

 . دادگاه می تواند بدون رضایت متعهدله با توجه به وضعیت مدیون مهلت بدهد  -1

 . اگر مهلت درقرارداد پیشبینی شده باشد دادگاه نمی تواند مهلتی کمتر یا بیشتر بدهد  -2

 . اعطای مهلت باید مستند به قانون باشد و قانون چنین تصریحی ندارد  -3

 . اعطای مهلت درصورتی امکان پذیر است که در قرارداد پیشبینی شده باشد  -4

حتی به عقیده حقوقدانان مصادیق قید شده در این مواد تمثیلی است .  م.ق 612و  288، به استناد مواد   1گزینه 

س بعلت حوادث بنابراین دادگاه گذشته از اعسار مدیون می تواند به دالیلی چون افزایش شاخص ها در بور

حسن نیت مدیون، رابطه خویشی میان بدهکار و  غیرقابل پیش بینی چون جنگ و تورم ناگهانی قیمت ها و

البته اعطای مهلت نباید به اندازه ای باشد که تعادل حقوق قراردادی بر هم . به مدیون مهلت دهد ...  و طلبکار

دکتر ناصرکاتوزیان،نظریه ) . مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد مانند اعطای مهلت در برات خورد 

 (140، ص  104ش عمومی تعهدات، 
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 .  است .......... درمقابل اراده ............... منظور از اراده ظاهری در تعهدات ، اراده  – 19

 .عملی   -لفظی  -1

 .شفاهی   -کتبی  -2

 .اظهار نشده  -  ز شدهابرا -3

 . واقعی   –صوری  -4

، اراده ظاهری و اعالم شده در برابر اراده باطنی قرار دارد و درصورت کشف مغایرت این دو اراده با   3گزینه 

 م. ق  134العقود تابعة للقصود و ماده : قاعده فقهی . بع اراده باطنی متعاملین است عقد تا، هم 

 ......... وسیله و شکل ابراز اراده در اعمال حقوقی   -21

 . محدود و اجباری است  -1

 . محدود و اجباری است مگر در مواردی خاص  "اصوال -2

 . آزاد و اختیاری است مگر در موارد خاص  "اصوال -3

 . آزاد و اختیاری است  -4

عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط » :  131ناد ماده م به است. ق  133و  132و  131به استناد مواد   3گزینه 

از قسمت اخیر ماده استنباط می گردد هر وسیله معقول و متعارف « .به چیزی که داللت بر قصد کندمقرون بودن 

که بتواند داللت برقصد انشای طرفین کند کافی برای بیان قصد است و به بیان دیگر وسایل وابزار اعالم اراده در 

مگر در برخی عقود که هر وسیله ای نمی تواند داللت بر .  جنبه طریقیت دارند نه جنبه موضوعیتحقوق ما 

 .  نکاح را نمی توان به صورت معاطاتی منعقد نمود :  "قصد کند مثال
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 « 3193آزاد کارشناسی ارشد دانشگاه » 

چنانچه خویشان متوفی عبارت باشند ازجد ابی ، جده ابی ، اخوه ابی متعدد ، یک  -1

خواهرابوینی ، یک خواهر امی و جد امی ، با توجه به مبانی وراثت ؛ کدامیک ازگزینه 

 های ذیل درخصوص سهم االرث اصناف وراث درست است ؟  

 . یک سوم ،یک سوم ، یک دوم ، یک ششم ، یک سوم  -1

 .سوم ، یک سوم  دو -2

 .یک سوم ، یک دوم ، یک ششم ، یک سوم ، یک سوم  -3

 . دو سوم ، یک ششم ، یک سوم  -4

 م .ق 324، ماده  2گزینه 

بمیرند و تاریخ «  غرق» و دیگری درقضیه « هدم » اگرمادرو فرزندی ، یکی درقضیه  -2

 : موت فرزند معلوم ولی تاریخ موت مادرمجهول باشد ؛ در این صورت 

 . هیچکدام از یکدیگرارث نمی برند  -1

 . هردو ازهم ارث می برند  -2

 . فرزند ازمادرارث می برد  -3

 . مادرازفرزند ارث می برد  -4

و تاریخ فوت ( مجهول الوفات )مادرمجهول است زیرا تاریخ فوت . م . ق  184به استناد ماده .  4گزینه 

مجهول الوفات از معلوم الوفات ارث می   و اصل تاخر حادث فرزند معلوم است و بر طبق اصل استصحاب
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باید توجه داشت اگر فوت بعلت هدم یا غرق واقع شود و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول  .برد 

ست بلکه چون تاریخ فوت یکی معلوم است تابع اصل تاخر حادث و م نی.ق  183باشد تابع بخش اول ماده 

 . م است .ق 184ماده 

چنانچه فسخ نکاح بعلت عنن زوج بدون تحقق فعل زناشویی صورت بگیرد ، برحسب اینکه  -3

 مهرالمسمی درعقد نکاح باشد یا نباشد ؛ زوجه مستحق چیست ؟ 

هرالمسمی است و چنانچه مهرالمسمی درعقد چنانچه مهرالمسمی درعقد باشد،زوجه مستحق نصف م -1

 . نباشد زوجه مستحق مهری نیست 

چنانچه مهرالمسمی درعقد باشد،زوجه مستحق نصف آن است و درفرض فقدان مهرالمسمی ، مستحق  -2

 . مهرالمثل است 

چنانچه مهرالمسمی نباشد زوجه مستحق مهرالمثل است و چنانچه مهرالمسمی باشد مستحق تمام آن  -3

  .است 

چنانچه مهرالمسمی نباشد زوجه مستحق نصف مهرالمتعه است و اگرمهرالمسمی باشد تمام آن به زوجه  -4

 . می رسد 

البته اگرنکاح دراثرعنن زوج قبل ازتعیین . م . ق  1101به استناد ماده  هیچیک از گزینه ها صحیح نیست زیرا

زیرا ... ( قانون مدنی در  1101ماده  2حاشیه . )است «  نصف مهر المثل »مهرالمسمی فسخ شود زوجه مستحق

و درصورت ( م.ق 1101ماده )درصورت وجود مهرالمسمی درعقد ؛ زوجه حق مطالبه نصف آن را داراست 

( م .ق 1033ماده )عدم تعیین آن وانحالل نکاح درحالت سالمت مرد ، زوجه مستحق تمام مهرالمثل است 

 : خالصه  .است  نصف مهرالمثلزوجه مستحق  1101و ماده (  1033)مان ماده ودرصورت عنن مرد با مالک ه

 :  در حالت تعیین مهر فسخ نکاح در اثر عنن زوج .1
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 م .ق 1101ماده . نصف مهر المسمی :   قبل نزدیکی -الف

 . ماده  1م و یادداشت .ق 1101مفهوم مخالف ماده . تمام مهریه : بعد نزدیکی  -ب

 :  در حالت عدم تعیین مهر اثر عنن زوج فسخ نکاح در .2

 م.ق 1101ماده  2یادداشت . المثل نصف مهر : قبل نزدیکی  -الف

 .سکوت قانون و نظریات حقوقی: بعد نزدیکی  -ب

 : ک رَدرفرض کشف و تحقق ضمان دَ -4

 . باطل است  "بیع لزوما -1

 .   مشتری اعم از اینکه عالم باشد یاجاهل ، درمقابل مالک درحکم غاصب است  -2

 . ضمان بایع معاملی است نه واقعی  -3

 . همه موارد  -4

 .صحیح تراست 1نیز  می تواند صحیح باشد ولی گزینه  3گزینه  .م . ق  331و  330به استناد مواد .   1گزینه 

عالم به فضولی بودن بیع، است زیرا وقتی بیع فاسد بود ، مشتری « قهری » ی البته ضمان درک ازجمله ضمان ها 

پس ضمان درک در بیع فاسد و باطل بوجود می آید و به طور . غاصب و مشتری جاهل در حکم غاصب است 

ولی درمورد بایع با اندک به غیر است  نه به حکم قرارداد  به حکم قانون ، ضامن بازگرداندن مبیع متعلق قهری و

ماده  1حاشیه ) چون باید ثمن المسمی را مسترد دارد  توان گفت که ضمان او معاملی استمسامحه ای  می 

330 ) 
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 : زمان خیارمختص مشتری  درفرض کشف تلف مبیع در -۱

 . بیع منفسخ است  -1

 . مشتری خیارفسخ دارد  -2

 . هر دو خیارفسخ دارند بایع و مشتری  -3

 . بایع ضامن درک مبیع است  -4

مان معاوضی بعد ضَ .آن  1و یادداشت م . ق  413به استناد ماده . هر دو صحیح هستند  1و  4زینه گبنظر می رسد 

تسلیم به خریدار منتقل می شود مگر درخیارات مختص مشتری که اگر مبیع بدون تقصیر مشتری تلف شود مانند 

بنابراین . م بیع منفسخ می شود و بایع ضامن درک مبیع است یعنی باید ثمن المسمی را مسترد دارد .ق 318ماده 

و   362ماده  1م با سیستم حقوقی که قانون مدنی ما در بند .ق 413البته ماده . صحیح است  4و هم  1هم گزینه 

محمد خاکباز، عدالت معاوضی در حقوق موضوعه ) . م از آن پیروی کرده است هم خوانی ندارد .ق 363ماده 

 (   60و  13ص و رویه قضایی، ص

ورد ، بدون اینکه ثمن هرکدام بطورعلیحده تعیین شده باشد،مدرصورتی که اشیاءمتعددی -6

 :  نگاه یکی از اشیاء معیوب درآید ؛ دراین صورت آمعامله قراربگیرند و 

 . مشتری می تواند ثمن را تجزیه کند  -1

 .مشتری نمی تواند ثمن را تجزیه کند  -2

 .بر تجزیه ثمن است  چنانچه هریک ازاشیاء ثمن جداگانه ای داشته باشد مشتری قادر -3

 .   انحالل عقد به عقود متعدد را حتی ازجنبه نظری مالحظه نمود دراین فرض نمی تواند قاعده  -4
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به . با مسامحه صحیح اعالم شود 3های تست از نظر دقیق حقوقی صحیح نیست مگر گزینه  گزینههیچیک از

خیار تبعض صفقه در جایی که قیمت هر یک از اجزای اساساً . آن  4و  1و یادداشت های م . ق  441استناد ماده 

بوجود نمی آید زیرا در آن صورت از ابتدا عقد به چند عقد متعدد منحل  ،به طورجداگانه تعیین شده است مبیع

در جایی که مبیع تجزیه . وجود ندارد تبعض صفقه شده است و موجبی برای انحالل عقد به عقود متعدد با خیار

یارات یا تلف بمیع قبل قبض منحل شود پذیر با یک ثمن واحد معامله شود و بیع یکی از اجزای مبیع به جهت خ

یا بیع یکی از اجزاء باطل باشد؛ بیع به دو بخش صحیح و ناصحیح تقسیم می شود و در بخش صحیح مبیع  خیار 

مثالً یک زمین و ویال با ثمن یک میلیارد تومان معامله شود و ویال معیوب درآید . تبعض صفقه ایجاد می شود

به استناد خیار تبعض صفقه را نیز زمین استناد خیار عیب فسخ نماید ؛ حق فسخ بیع ویال را به بیع اگرخریدار 

از این حیث نادرست است که مطلقاً خیار تبعض صفقه را جاری دانسته است بلکه باید  1گزینه . خواهد داشت 

ار در بخش صحیح جزء آن ثمن جداگانه داشته باشد؛ این خی رگفت اگر مبیع قابل تجزیه باشد به گونه ای که ه

هم از این جهت نادرست است اگرمنظوراین بوده که برای هر  3و گزینه (  441ماده  1یادداشت ). جریان دارد 

مگر این گونه تفسیر شود .جزء مبیع، ثمن جداگانه تعیین شود اساساً چند بیع بوجود می آید و مَجرای خیار نیست

مبنای . قویم جداگانه داشته باشد، خیار تبعض صفقه جریان داردکه اگرهر جزء مبیع طبق نظر کارشناس امکان ت

خیار تبعض صفقه رعایت عدالت معاوضی است زیرا مقصود خریدار کل بخش های مبیع بوده است نه قسمتی 

برای آگاهی از کارکرد عدالت معاوضی در ایجاد ). عدالت قراردادی بر هم می خورد  مبیع،از آن و با ناقص ماندن 

محمد خاکباز، عدالت معاوضی در و  16محمدجعفرجعفری لنگرودی، تئوری موازنه، ص دکتر: ت مراجعه شود به خیارا

 ( به بعد  62 حقوق موضوعه و رویه قضایی، ص

 

 . 
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محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می شود ، مگردرمواردی که حجرمانع از »  -7

کدامیک از گزینه های ذیل مصداقی ازقسمت اخیر ( م . ق  682ماده )« . توکیل درآن نباشد 

 این ماده است ؟ 

 . وکالت برای هرنوع معامله  -1

 .وکالت برای تعیین مهر در نکاح  -2

 . وکالت درنکاح  -3

 . الت در وصیت وک -4

حجر عارضی در دو مورد . حکم این ماده فقط مخصوص سفه وکیل است  . 612ماده  1یادداشت .  3گزینه 

در اثنای وکالت  موکل یا وکیل اگرحدوث جنون از آن جا موجب حجر عام است . سفه . 2جنون . 1: است 

در موکل یا وکیل در امور مالی ولی حدوث سفه ( م.ق681ماده )مجنون شوند، سبب انفساخ وکالت است 

زیرا موکل سفیه خودش اهلیت  نیست وکالت مموجب انفساخ وکالت است و در امور غیرمالی سبب انفساخ

نکاح از . (م.ق662ماده  )انجام امور غیرمالی را دارد و در همان امور می تواند می تواند به دیگری وکالت دهد 

یه ازتوکیل درانجام نکاح نیست زیرا نکاح امرغیرمالی است و سف جمله اموری است که محجوریت موکل مانع

نه امورغیرمالی ، بنابراین حق وکالت دادن به ( م . ق  1214و  1201مواد)درامورمالی محجور است  "صرفا

 . وهمچنین وکیل شدن در انجام نکاح را دارد ( موکل واقع شدن )دیگری 

 به معنی حقیقی است ؟ « ن ضما» کدامیک از موارد ذیل مصداقی از -8

 . ضمان ازمشتری در مقابل بایع برای رد عین مبیع درفرض کشف بطالن بیع  -1

 . ضمان از غاصب در مقابل مالک برای رد عین مغصوبه  -2
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 . ضمان از تعهدی که فقط به مباشرت متعهد قابل انجام است  -3

 . طالن بیع ضمان ازبایع درمقابل مشتری برای ردثمن درفرض کشف ب -4

زیرا ضمان ازاعیان مغصوبه ؛ ضمان به معنی حقیقی تلقی نمی شود . آن  3و حاشیه  614به استناد ماده  . 4گزینه 

همچنین درجایی که مباشرت . غلط است  2بنابراین گزینه  نه عین، زیرا مال موضوع ضمان ، باید دین کلی باشد

 3متعهد شرط است ، دیگری نمی تواند ازطرف متعهد ضامن شود که موضوع تعهد را انجام دهد بنابراین گزینه 

مالک ) و مشتری هم باید مبیع را به ثالث درضمان درک ، تعهد بایع به برگرداندن ثمن است "ضمنا. غلط است

که ضمانت از طرف  1داند بنابراین ضامن تعهدی در برابر بایع از جانب مشتری ندارد پس گزینه برگر (مبیع

 .نادرست است  ، مشتری در برابر بایع را مطرح می کند

هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین رانسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند ، حق  -9

 چرا ؟   ( م . ق  321ماده )رجوع به غاصبین دیگرنخواهد داشت 

 . زیرا ابراء اسقاط حق است  -1

 . زیرا دین واحد است  -2

 . زیرا مسئولیت تضامنی وجود دارد  -3

 .  2و  1موارد  -4

وقتی دین ساقط ( م.ق 231تا  213مواد ). اسقاط حق دینی و ایقاعی الزم و غیر قابل رجوع است  ابراء.  1گزینه 

وقتی چند غاصب یک مال را غصب کردند دین واحد و مدیون ( الساقط الیعود)شد رجوع از آن امکان ندارد 

مگر قصد مالک فقط ابراء به  متعدد است و ابراء ذمه یکی موجب اسقاط حق دینی بر همه آنان می باشد
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صحیح است ولی کامل  2گزینه .  شودخصوص ذمه یکی از غاصبان باشد که در صورت اخیر فقط او بری می 

 . نیست 

 : در مسئولیت تضامنی  -11

 . تعدد مدیونیت وجود دارد  -1

 . وحدت دین و تعدد رابطه حقوقی وجود دارد  -2

 . مسئولیت جمعی وجود دارد به نحو تساوی  -3

 . همه موارد  -4

بین ضامنین به تساوی تقسیم نمی گردد و نادرست است زیرا در برابر متعهدله ،مسئولیت  3گزینه .  1گزینه 

هریک از ضامنین به تنهایی مسئول تادیه تمام دین داین است وداین می تواندبرای تمام دین علیه اواقامه دعوی 

س ویا دارنده می تواندبرای مطالبه تمام مبلغ چک علیه ظهرنوی) نماید مانند مسئولیت مسئولین اسناد تجاری 

ویا مسئولیت در شرکت تضامنی که طلبکار شرکت می تواند علیه هریک از ( ی کندصادرکننده اقامه دعو

شرکاء برای استیفای طلب اش اقامه دعوی کند و شریک نمی تواند به این بهانه که سهم او در شرکت کمتر از 

؛  و در رابطه داخلی خود ضامنینبدهی است از پرداخت طلب خودداری کند اما درمرحله نهایی مسئولیت 

نسبت به سرمایه و سهم اوست و همچنین است مسئولیت ( نه ثالث )مسئولیت هرشریک در برابرسایر شرکاء 

 . ایادی متعاقبه بر مال مغصوب 

پس در مسئولیت تضامنی مسئولیت جمعی به نحو تساوی وجود ندارد و مسئولیت فرد فرد به نحو تضامن حاکم  

 .است 
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 : هرگاه درعقدشرط شده باشد که ضامنی داده شود واین شرط انجام نگیرد  -11

 . مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت  -1

 . مشروط له ابتدا باید الزام مشروط علیه را به انجام مدلول شرط از دادگاه بخواهد  -2

 . ق فسخ عقد را دارد  چنانچه اجبار مشروط علیه به انجام شرط ممکن نباشد مشروط له ح -3

 .  3و  2موارد  -4

 م . ق  243به استناد ماده .  1گزینه 

کدامیک از گزینه های « اثر» ازنظر«  واقعه حقوقی» و «  عمل حقوقی» در مورد مقایسه  -12

 زیر درست است ؟ 

 . اثرواقعه حقوقی و عمل حقوقی هر دوناشی از اراده است  -1

 . اثرعمل حقوقی ناشی از حکم قانون است واثرواقعه حقوقی ناشی ازاراده  -2

 . اثرعمل حقوقی ناشی از اراده است ولی اثرواقعه حقوقی را قانون تعیین می کند  -3

ازنظرمنشاء تحلیلی ، عمل حقوقی و واقعه حقوقی هر دو می توانند برحسب مورد آثاری ناشی از اراده یا  -4

 . اشته باشند حکم قانون د

حتماً قصد انشاء یااراده سالم حقوقی و نتایج حقوقی بایداثر  کلیه اعمال حقوقی برای صحت و ایجاد. 3گزینه  

اراده یا قصد انشاءکه از هیپوتاالموس مغز ایجاد می شود بر خالف اعمال مادی که . در آنها وجود داشته باشد

قصد انشاء نمی خواهد برای همین محجورین صالحیت انجام اعمال حقوقی را ندارند ولی می توانند اعمال 

 . مادی را انجام دهند 
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اثر یک عمل حقوقی با ارده وقصد انشاء با این تفاوت که واقعه حقوقی هر دو اثر حقوقی دارند عمل حقوقی و 

اجاره . بیع که اثرآن ملکیت مبیع برای خریدار و ملکیت ثمن برای فروشنده است :مثل . شخص ایجاد شده است 

هر چند خود عمل ارادی  که اثر آن ملکیت منفعت است ولی آثار واقعه حقوقی به حکم قانون ایجاد می شود

 .مانند الزام متلف مال غیر به جبران مثل یا قیمت . باشد 

 عمل مادی که اثر حقوقی دارد اتالف ، غصب ، تسبیب:واقعه حقوقی ارادی 

 که اثر آن جبران خسارت است :                     واقعه ی حقوقی . 

مرگ ،  : وقی دارد مثال پدیده ای و  اتفاقی که اثر حق:واقعه حقوقی قهری 

 (مرگ که اثر آن توارث است)تولد 

وفای (که اثر آن رد عین مال،رد مثل مال،جبران خسارت است)اتالف،تسبیب،غصب،=واقعه ی حقوقی ارادی

 ، اقرار( سقوط تعهد)به عهد

231ماده (تعهدسقوط )تهاتر(اهلیت تملک)تولد(اثر آن توارث است)مرگ(=غیر ارادی)واقعه حقوقی قهری 

 (1اعمال حقوقی، ش کترناصرکاتوزیان د)م .ق

 کدام گزینه درست است ؟ « (  تبانی )شرط بنایی » با « شرط ضمنی » در مورد مقایسه  -13

 .  مربوط به بنای خصوصی دوطرف قرارداد "شرط ضمنی معهود درعرف است ولی شرط بنایی معموال -1

 . رف است ولی شرط ضمنی مربوط به معامله خاص دو طرف قرارداد شرط بنایی درعرف ، معمول و متعا -2

 . شرط بنایی است  نشرط ضمنی هما -3

 . هیچکدام  -4

 : اقسام شرط از حیث ذکر در عقد .  1زینه گ

 . مذکور درعقد: شرط صریح . 1
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 .در عقد ذکر نمی شود ولی معهود در عرف است : شرط ضمنی . 2

 .ولی معهود نزد طرفین است  در عقد ذکر نمی شود: شرط بنایی یا تبانی . 3

 . الحاق می شود  از عقد توسط طرفین به آن اضافه و بعد:  یا الحاقی شرط بعدی. 4

و ضمنی از این  شرط بنایی» (  تبانی  -شرط بنایی  )« . بر آن واقع شده باشد  اًیمتبانعقد ... » : م  . ق  1211ماده 

نمی شوند شبیه یکدیگرند ولی تفاوت آنها این است که شرط ضمنی معهود در جهت که هر دو در عقد ذکر 

شماره  ،تعهدات ، مرحوم دکترمهدی شهیدی) .و شرط تبانی معهود طرفین عقد است ( اراده ضمنی)عرف است 

80 ). 

 : استناد به قوه قاهره  در مورد ید ضمانی  -14

 .مسموع است  -1

 . غیرمسموع است  -2

 . مشمول احکام بحث ازقوه قاهره درروابط قراردادی است  -3

 . قاعده ثابتی ندارد  -4

 .و نظریه مسئولیت عینی و محض  م. ق  303به استناد ماده .  2گزینه 

 ازنظرتوجه به شرایط ارکان اهلیت طرفین قرارداد، کدام گزینه درست است ؟  -1۱

 . لیت ندارند اه "محجورین برای تملیکات بالعوض مطلقا -1

 . با وجود اهلیت استیفای ناقص ، امکان تملک بالعوض وجود دارد  -2
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هرگونه تملک معوض یا بالعوض مستلزم اهلیت استیفاست، در غیر این صورت برحسب مورد ، عمل  -3

 . حقوقی غیرنافذ یا باطل خواهد بود 

 . همه موارد  -4

حق ممنوع ازاشتباه است زیرا همه محجورین  2گزینه . م . ق  1214و  1213و  1212به استناد مواد .  1گزینه 

و در ( م . ق  1214و  1212مواد . )تنها تملکات بالعوض سفیه و صغیرممیز، نافذ است .یستندتملک بالعوض ن

امکان تملک بالعوض بدون قید و شرط برای محجورین آورده شده است و محجورین شامل مجنون و  2گزینه 

نیز نادرست است چون  3گزینه . نیز می گردد ،فلذا تملکات بالعوض آنان صحیح نخواهد بود صغیرغیرممیز

هرگونه تملک بالعوض مستلزم اهلیت استیفاء نیست همانطور که ذکرشد سفیه و صغیرممیز می توانند تملک 

صحیح است زیرا  1گزینه نیز اشتباه است و تنها  3بنابراین گزینه ( م . ق  1214و  1212مواد . )بالعوض نمایند 

تملیک به معنی مالک کردن و . ) محجورین ، اهلیت تملیک بالعوض را ندارند نه تملک بالعوض همه اقسام 

البته به نظر . ( تملک به معنی مالک شدن و مراد مالک شدن بوسیله عقود بالعوض نظیر هبه و امثالهم است 

 .  صحیح است  4برخی گزینه 

 

 (امورش ممنوع و باطل استکلیه )مجنون  

 (کلیه امورممنوع و باطل)صغیر غیر ممیز           عام                   : ممنوعیت :  حجر 

   

 سفیه خاص                                         

 صغیرممیز                                                                         
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  م معامالت محجوریناحکا: 

 (مسؤلیت کیفری هم ندارد)کالً باطل است:مجنون(1

 غیر نافذ =تملیکات =قراردادهای معوض :صغیر ممیز(2

 نافذ(=مالک شدن)تملُکات بال عوض،          

 .کلیه اعمال باطل است:صغیر غیر ممیز(3

محسوب می شوند ولی رویه قضایی سال تمام قمری کبیر 3سال تمام قمری و  11با وجود این که =سن بلوغ

 .سال تمام شمسی را در نظر دارد که رشد ثابت شده باشد11

در صورتی که اذن ولی و رعایت مصلحت مولی :سال 11سال و پسر زیر 13برای ازدواج دختر زیر =سن نکاح

 (م.اصالحی ق 1041ماده ).علیه باشد می توانند ازدواج کنند

 (در امور مالی)رشد وبلوغ  اماره ای بر= سال تمام شمسی11

 (ولی یا قیم تنفیذ می کند)غیرنافذ=اعمالش در امور مالی :سفیه یا غیر رشید(4

 .اعمالش در امور غیر مالی و تملُکات بال عِوَض صحیح است

 .کلیه اعمالش باطل است:مجنون دائمی(۱

 . در حالت جنون کلیه اعمالش باطل است :مجنون ادواری یا اطباقی

 .حالت افاقه و صحت کلیه اعمالش صحیح استد در  

 .اصل بر جنون ادواری است،مگر خالف آن ثابت شود :د در دوران تردید 

  ضعف قوای دِماغی ندارد . محجور نیست،زیرا اهلیت استیفاء دارد ولی اختیار ندارد :تاجر ور شکسته .

سالم و کامل است ولی به جهت بدهکاری هایش که سبب صدور حکم ورشکستگی شده است  از طرف حاکم 

(  ودشدر اموال خ)شرع به طور موقت ممنوع از معامله شده،معامالتش غیر قابل استناددر برابر طلبکاران است،
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خوانده « مُفَلَس»در قانون مدنی او را .اما در اموال دیگران می تواند وکیل شود یا در عقد مضاربه، مضارب شود

 .اند 

 : دراین صورت  ،چنانچه ذوالخیار قبل ازاقدام به فسخ معامله بمیرد –16

خیارفسخ به ارث می رسد و هریک از وراث می توانند نسبت به سهم خود معامله را فسخ کرده یا باقی  -1

 . بگذارند 

خیارفسخ موروث است ولی برای فسخ عقد باید همگی وراث اجتماع درفسخ داشته باشند درغیراین صورت  -2

 . عقد قابل فسخ نخواهد بود 

 . خیار موروث نیست  ؛مقید به مباشرت ذوالخیارباشد راطاًض مزبور، چنانچه حق فسخ اشتدرفر -3

 .  3و  2موارد  -4

خیار فسخ به ارث می رسد ولی برای اعمال  ...قانون مدنی در 1م و حاشیه . ق  446و 441به استناد مواد . 4گزینه 

زیرا اعمال حق فسخ درآن  یا امکان تبعیض شرط شده باشد ید همه وراث توافق برآن نمایند، بافسخ این خیار

 . باعث زیان ناروا به ضررطرف قرارداد است 

اگرخیار، مختص مشتری باشد تلف یا ... » : م که مقرر می دارد . ق  4۱3شق اخیرماده  – 17

 «   . نقص برعهده بایع است 

 . حکمی استثنایی بوده و مخالف احکام عمومی معامالت معوض از حیث آثار تسلیم است  -1

 . بوده و مصداق آنست «  خیارلهالالتلف فی زمن الخیار ممن » مشمول قاعده  -2

 . حکمی غیراستثنایی و مطابق قاعده بوده و اقتضای تملیکی بودن عقد بیع است  -3
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 .  2و  1موارد  -4

تثنایی است م اس.ق 413تلف مبیع بعد ازقبض برعهده مشتری است و ماده : و مطابق قاعده  "زیرا اصوال.  1گزینه 

تلف هرمالی درزمانی که خود شخص برآن مال تسلط دارد  "اصوالزیرا . بر این قاعده عمومی قراردادها

براین اصل کلی ، استثناء و تخصیص وارد آورده است و تلف  413ازکیسه خود مالک است ولی حکم ماده 

،  سخ دارد  را ازآن بایع دانسته است مبیع درزمانی که مشتری برمایملک خود تسلط دارد و درعین حال ، خیارف

ممن )  نیزاشتباه است زیرا طبق ترجمه این متن تلف برعهده مشتری قرارمی گیرد که حق خیار دارد  2گزینه 

التلف فی زمن » : بلکه قاعده صحیح آن به این صورت است ( مشتری  –کسی که حق خیار دارد  –الخیار له 

 « الخیارممن الخیار له

وقتی که » : که مقنن ذیل مبحث تبدیل تعهد مقررداشته است ( بند سوم ) م . ق  292درماده  – 18

 :  این حکم « . متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگرمنتقل نماید 

 . مصداقی از تبدیل تعهد است به اعتبار تبدیل متعهد  "حقیقتا -1

 . وب شود بلکه فی الواقع با عقد ضمان نقل ذمه منطبق است نمی تواند مصداق درستی از تبدیل تعهد محس -2

 . هم با تبدیل تعهد منطبق است و هم با عقد ضمان نقل ذمه  -3

مصداقی ازحواله است ولی درصورت تحقق قصد مشترک طرفین ، می توان برحسب مورد آن رابعنوان  -4

 . تبدیل تعهد یا عقد ضمان محسوب نمود 

  (تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین) است« انتقال طلب » نهاد  232ماده  3بند . حیح نیست هیچیک از گزینه ها ص

 1تبدیل تعهد واقعی همان بند ( تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون) .است «انتقال دین» یا «  ضمانعقد » 2بند  و

هم در این ماده  2اگر بند  .م است ولی قانون گذار ایران همه را زیر عنوان تبدیل تعهد آورده است .ق 232ماده 
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ر حواله تفاوت حواله با انتقال طلب آن است که د .آورده نمی شد تحت عنوان ضمان نقل ذمه قابل تحقق بود 

دکترناصر کاتوزیان، نظریه ) .حتماً رضای مدیون شرط است ولی در انتقال طلب رضای مدیون شرط نیست 

 ( 202عمومی تعهدات، ش 

اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون »  -19 

بعد از این توقیف ، ازداین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاترازتادیه مال توقیف شده 

 : از این حکم استنباط می کنیم که ( م . ق  299ماده )« . امتناع کند 

 . ق ثابته اشخاص ثالث ، تهاتر موثرنخواهد بود درمقابل حقو -1

 تهاترامری نسبی بوده وفقط دررابطه بین دوشخص طلبکاروبدهکارمتقابل قابل استناد است  -2

 . پس از مبادرت به توقیف مطابق قانون مدنی ، فی الواقع محل اجرای حکم ، علیه مدیون مشخص شده است  -3

 . همه موارد  -4

م بر این اساس استوار است که دربرابرحقوق ثابته اشخاص ثالث ، تهاتر مسموع .ق 233استدالل ماده .  4گزینه 

 .نخواهد بود 

م ناظر برآن . ق  232شرط ضمن العقد که مفهوم مخالف بند اول ماده « مقدور بودن » ویژگی  -21

 : است 

 . ناظر برشرط فعل است  منحصراً -1

 . است ناظر برشرط فعل و نتیجه  -2

 . ناظر برشرط نتیجه و صفت است  -3
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ناظر برهمه اقسام شروط ضمن العقد است زیرا فی الواقع بعنوان یکی از شرایط مقرر برای شروط ضمن العقد  -4

 . درقانون مقرر شده است 

زیرا شرط نتیجه به محض ( م.ق 244بخش اخیر ماده . )و نتیجه قابل الزام و اسقاط نیست  شرط صفت،  1گزینه 

و شرط صفت نیز راجع به ( م.ق 236ماده . )شرط کردن یا به محض تحقق سبب خاص ، حاصل می گردد 

داللت  که« باشد » شروط صفت و نتیجه معموال با الفاظ )مورد معامله است ( مقدار)یا کمیت ( وصف)کیفیت 

که این وصف یا مقدار ، (که داللت بر آینده دارد « خواهد شد » یا « بشود » بر حال دارد ، بکار می رود نه الفاظ 

و ذات و ماهیت این دو شرط به گونه ای است که قابل الزام یا اسقاط ( م.ق 231ماده . )یا موجود است یا نیست 

بنابرمراتب . موجود نبود مشروط له حق فسخ خواهد داشت  نیستند بلکه شرط یا موجود است یا نیست و اگر

تخصیص قاعده المومنون عند الشروطهم به شروط صفت ونتیجه با مخصص » فوق ، از نظر قواعد اصول فقه 

زیرا عام حدیث فوق شامل آن می گردد ولی عقل ما حکم می کند که شروط صفت یا «  منفصل لبی است 

در تخصص اساسا . ی فرق دارد ص منفصل لبّص با مخصِتخصُ) . ا مشمول قاعده الزام قرار گیرند نتیجه قابل الزام نیستند ت

عام شامل برخی مصادیق نمی شود مثال وقتی حکم وجوب مردان به خدمت سربازی انشاء می شود به خودی خود زنان از شمول 

ج است و احتیاجی به مخصص ندارد ولی در مخصص عام خارج می شود و به قول اصولی تخصصا و موضوعا از عموم عام خار

 . ( لبی ، عموم عام شامل خاص می شود ولی با دلیل عقل یا اجماع از آن شمول خارج می شود 
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 « 93وکالت » 

 : درملک مشاع ؛ هریک ازمالکان  -1

 . حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند  -1

 . حق هیچگونه تصرف و انتفاع را ندارند  -2

 . ندارند  به اذن دیگران برای تصرف ، نیاز -3

 . مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگرمالکان اجرت المثل تصرف خود را بدهند  -4

اح که اجرت المثل را مطرح کرده است ؛ منظور طر 4اگر با توجه به گزینه . با مسامحه صحیح است   3گزینه 

بهتر بود تصرف مادی و حقوقی و هم چنین با اذن یا بی اذن . صحیح است  3سوال تصرف مادی باشد گزینه 

 بنظر می رسد در طراحی تست دقت الزم به عمل نیامده است .  بودن آن تفکیک می شد 

 ضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشترک و

 ...اعمال حقوقی مثل بیع و اجاره و =تصرف حقوقی(1

 .اعمال مادی و فیزیکی =تصرف مادی(2

 (م.ق 481و  113مواد .)تصرف حقوقی در سهم خود،نافذ است 

 تصرف حقوقی 

 .تصرف حقوقی در سهم دیگران،فضولی و غیر نافذ است 

 

 (م.ق 112ماده .)ممنوع و ضمان آور است:اگر بدون اذن یا خارج از اذن باشد 

 تصرف مادی

 .استمجاز :اگر با اذن باشد 
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در تصرف مادی برخالف تصرف حقوقی ، فرقی نمی کند که تصرف مادی در کل مال یا در سهم خود شریک 

باشد چون با تصرف در یک جزءِ مال در تمام اجزای مال، تصرف صورت می گیرد زیرا هنوز از حالت اشاعه به 

تری ، در یک متری راه رفتیم که سهم هر م 100مثالً با راه رفتن در روی یک متر از خانه . مفروز در نیامده است 

در عالم حقوق و .  مفروز نشده تا معلوم شود در یک متر خود راه رفتیم یا یک متر شریک . دو شریک است 

اعتبار ،سهم و دانگ هر کس مشخص شده است ولی در عالم ماده و فیزیک هنوز این تفکیک صورت نگرفته 

  . است 

 درکدامیک از موارد زیرواقف می تواند از وقف منتفع گردد ؟  -2

 . واقف خود را موقوف علیه قرار دهد  -1

 . واقف خود را جزء موقوف علیهم نماید  -2

 . دروقف برمصالح عامه ، خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود  -3

ه قرار دهد اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشد واقف پرداخت دیون یاسایرمخارج خود را ازمنافع موقوف -4

 . یابعد ازوفات 

م دروقف برمصالح عامه نظیروقف برمسجد و مدرسه و دانشگاه و امثالهم ، . ق  84و  82به استناد مواد.  3گزینه 

تواند م واقف نمی .ق 82به استناد ماده . واقف می توان خود ازموقوف علیهم باشد و از مورد وقف منتفع شود 

خود را جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یاسایرمخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد اعم ازاینکه 

 .   راجع به حال حیات باشد یابعد ازوفات 
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شخصی خود رومتعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب کرده است ، در این  -3

 : صورت پس از رد خودرور به مالک 

 .  خودرو و رادیو متعلق به مالک است -1

 .مالک باید بهای رادیو را به سارق بپردازد  -2

 . سارق حق دارد رادیو راازروی خودرو بردارد  -3

  .مالک می تواند باپرداخت بهای رادیو ازاستردادآن خودداری کند  -4

سارق ، غاصب محسوب می گردد و حق مطالبه منافع مال مغصوب را ندارد . م .ق 314؛ بخش اخیر ماده  3گزینه

مانند رادیویی که او برروی خودروی مسروقه .  مگر زیادتی عین باشد که آن عین زاید متعلق به غاصب است

 .نصب نموده است و می توان آن عین زاید را بردارد 

 .است .......... مال غیر، درحضور مالک و سکوت وی ؛  معامله نسبت به -4

 نافذ  -2باطل                          -1

 قابل فسخ  -4غیرنافذ                      -3

 . آن  1و یادداشت  م.ق 243؛ به استناد ماده   3گزینه 

 :  شرط تاخیردرانتقال ملکیت به خریداردرعقد بیع عین معین  -۱

 . صحیح است  -1

 . باطل است ، اما عقد بیع صحیح است  -2
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 . چون موجب تعلیق درعقد است ، باطل و مبطل عقد است  -3

 . چون مخالف مقتضای ذات عقد است باطل و مبطل عقد است  -4

 نیستشرط تاخیردرانتقال ملکیت دربیع عین معین ؛ مخالف مقتضای ذات عقد . 363ماده  3یادداشت .  1گزینه

ولی شرط عدم انتقال ملکیت ؛ خالف . سال آینده منتقل شود  10مانند اینکه عین را بفروشد وملکیت در

 .  مقتضای ذات عقد بیع است زیرا مقتضای ذات بیع ؛ ملکیت ثمن برای بایع و ملکیت مبیع برای مشتری است 

 : درعقد بیع ؛ حق حبس اختصاص دارد به مبیع  -6

 عین معین  -2                  کلی درمعین         -1

 همه موارد  -4کلی فی الذمه                          -3

حق حبس درتمام اقسام عین اعم ازعین معین و کلی ، وجود دارد  بنظر می . م. ق  388به استناد ماده ،  4گزینه

 . اقبل تادیه ثمن ممکن باشد حق حبس درمبیع کلی فی الذمه با عدم تعیین فرد یا تسلیم مصداق ترسد اعمال 

 : اگرمالک عین مستاجره را به دیگری بفروشد  -7

  . عقداجاره باطل می شود  -1

 . عقدبیع منفسخ می شود  -2

 . عقد بیع واجاره به حال خود باقی است  -3

 . هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل می شود  -4

 م.ق 102و  64ماده  2و بند  13مواد و م . ق  431؛ به استناد ماده  3گزینه 
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دراثنای مدت اجاره ؛ مستاجرمرتکب . اجاره داده شده است  137۱مغازه ای درسال  -8

 : تعدی و تفریط شده است 

 . موجر حق فسخ و تخلیه دارد ؛ بدون آنکه حق کسب و پیشه پرداخت کند  -1

 .و تفریط نباشد  به منع مستاجرازتعدی موجردرصورتی حق فسخ دارد که قادر -2

 .موجرفقط می تواند می تواند ازطریق دادگاه ازتعدی و تفریط مستاجرجلوگیری کند  -3

 .ین مستاجره را ازدادگاه بخواهدومی تواند باتادیه حق کسب و پیشه و تجارت ، تخلیه ع موجرحق فسخ دارد -4

 .حق کسب یا پیشه نصف می گردد فقط در انتقال به غیر .  1381م .و.م.ر.ق 13و  14مواد  ، 1گزینه 

درسند قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان که برای یک سال به اجاره داده شده ، شخص  -9

ثالثی ازمستاجرضمانت تضامنی کرده است که درصورت تخلف مستاجر؛ اجاره بها را به 

 دراین مورد کدام گزینه درست است ؟ . موجرپرداخت کند 

 . به ضامن رجوع کند  بستانکارباید نخست -1

 . رجوع کند ( بدهکاراصلی)بستانکارباید نخست به مستاجر -2

 . بستانکارمی تواند به مستاجروضامن رجوع کند و هریک ازآنان مسئول پرداخت نصف اجاره بها می باشند  -3

عدم وصول طلب رجوع کرده یاپس از رجوع به یکی ازآنها و  بستانکارمی تواند به مستاجرو ضامن مجتمعاً -4

 . برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند 
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ا به صورت ضم ذمه منعقد شده است و ظاهر سوال با عبارت ج اصل در ضمان نقل ذمه است اما دراین ، 2گزینه 

عرف جامعه هم در : نظر مختار)  .رضی تضامن طولی آن را می رساند نه عَ« در صورت تخلف مستاجر... » 

 (تضامن طولی آن را می رساند تا عرضی ضمان بیشتر

درقرارداد جعاله ، عامل تعهد کرده است چاهی به عمق یکصدمتردربرابر دریافت ده  -11

شخصی دراین قرارداد ضامن جاعل می شود که درصورت انجام . میلیون تومان حفرکند 

امیک ازموارد دراین مورد ، تعهد ضامن ازکد. دادن ، مبلغ مزبور رابه عامل پرداخت کند 

 زیراست ؟ 

 . دین ثابت و مستقراست  -1    

 . دین ثابت و متزلزل است  -2    

 . دینی است که فقط سبب آن ایجاد شده است  -3    

 . دینی است که نه اصل و نه سبب آن ایجاد شده است  -4   

زیرا . چنین ضمانتی ازجاعل صحیح و نافذ است . م.ق 631و مفهوم مخالف ماده  168 ؛ به استناد ماده 3گزینه 

ولی نمی توان گفت ( نیستضمان مالم یجب )سبب دین جاعل ؛ که انعقاد عقد جعاله است محقق شده است 

برذمه جاعل زمانی است که عامل ؛ مورد ( پرداخت جعل)که دین ثابت و مستقر گردیده است زیرا استقراردین 

 .  توافق را انجام دهد جعاله را تسلیم یا کارمورد

 علت =       شرط          +     سبب         

 استحقاق بر جُعل=     انجام کار       + عقد جعاله 
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 : درصورت تلف عین مرهونه  -11

 . اگرعین مرهونه تلف شود ؛ راهن باید بدل آن را به رهن گذارد  -1

شود ، تلف کننده باید بدل آن رابدهد و بدل آن خود اگرعین مرهونه به واسطه عمل راهن یادیگری تلف  -2

 . به خود رهن خواهد بود 

اگرعین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود ؛ عقدرهن منحل می شود ولی اگرازسوی راهن تلف شود  -3

 . بدل دررهن قرار می گیرد 

شخص ثالث تلف شود ؛ اگرعین مرهونه بواسطه عمل راهن تلف شود ، رهن باطل می شود ولی اگرازسوی  -4

 . بدل آن رهن قرار می گیرد 

 م . ق  831؛ به استناد ماده  2گزینه 

 : درصورتی که وکالتی که موکل به وکیل می دهد ؛ مطلق باشد  -12 

 .اختیارات وکیل محدود به اداره اموال موکل است  -1

 .وکیل می تواند هرقراردادی را ازسوی موکل منعقد کند  -2

 . وکیل می تواند تنها وکالت دردعاوی را ازسوی موکل انجام دهد  -3

 . وکیل اختیار اداره اموال موکل و انعقاد هرگونه قراردادی را ازسوی موکل دارد  -4

 . م و اصل عدم نیابت .ق 661ماده ،  1گزینه 
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 شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وکالت داده است ؛ اگربامراجعه وکیل ، -13

 : بدهکاربدهی رانپردازد 

 . وکیل حق طرح دعوی به طرفیت بدهکار را ندارد  -1

 . وکیل می تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند  -2

 . اگردالیل قوی باشد وکیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهکار دارد  -3

 .بدهکارطرح دعوی کند وکیل باید به بدهکاراظهارنامه بدهد ، اگرنپرداخت می تواند به طرفیت  -4

 .  نخواهد بود ( اقامه دعوی)وکالت دراخذ حق ، وکالت درمرافعه . م.ق 664؛ به استناد ماده  1گزینه 

 :صلح بالعوض  -14

 .                        عقدجایز است  -1

 . عقد باطل است  -2

 .                      عقد الزم است  -3

 . درحکم هبه است و تمامی احکام هبه برآن جاری می شود  -4 

 . است « مباح » م حکم تکلیفی و از نوع .ق 811منظور از جایز در ماده . م .ق 860؛ به استناد ماده  3گزینه 
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درقرارداد ودیعه ، پس از مطالبه مال ازسوی مالک وامتناع سپرده گیر ازردمال ،  – 1۱

 : اگرمال تلف شود 

 . سپرده گیر درصورت تعدی و تفریط ضامن است  -1

 . سپرده گیرامین است و درهیچ صورت ضامن نیست  -2

 . سپرده گیر درصورت اتالف عمدی مال ضامن است  -3

 . سپرده گیردرهرحال ضامن است ولو آنکه تلف مستند به فعل او نباشد  -4

مذکور قاعده استیمان جاری نیست زیرا تلف درزمانی ه الم درمس.ق 311و  310و 616به استناد مواد  ، 4گزینه 

. رخ داده است که یدامانی امین ، تبدیل به ید ضمانی شده است و قوه قاهره او راازمسئولیت رها نمی کند 

توضیح اینکه درزمانی که مالک ، مورد ودیعه را ازامین مطالبه می کند و امین آن را مسترد نمی کند انقالب ید 

ید اوازنظرشرع و قانون ، غیرمحترم و ضمانی تلقی می شود و مسئول تلف مال . به ضمانی رخ می دهد  از امانی

 .ولو بواسطه قوه قاهره می باشد 

شخصی فوت نموده و ماترک وی معادل یکصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون  -16

 : کرده اند ورثه بدون پرداخت بدهی ؛ اموال را میان خود تقسیم . تومان است 

 .درصورتی تقسیم درست است که ورثه ازوجود بدهی ناآگاه باشند  -1

 . بستانکار درصورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی ، حق دارد ازدادگاه ابطال تقسیم را درخواست کند  -2

 . ت آورد بستانکاردرهرحال می تواند ابطال تقسیم را ازدادگاه درخواست کندوطلب خود را ازماترک به دس -3
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خواه ورثه ازوجود طلب آگاه باشند یا بعد ازتقسیم معلوم شود که برمتوفی دینی بوده است ؛ تقسیم درست  -4

 . است و بستانکارباید برای دریافت طلب خود به هریک ازورثه به نسبت سهم او رجوع کند 

 .آن  2م و یادداشت . ق  606؛ به استناد ماده   4گزینه 

متری به ورثه او که سه نفرهستند ، رسیده و  1۱11رده و یک قطعه زمین شخصی فوت ک -17

 : یکی از سه وارث صغیراست 

 . تقسیم با حضورسرپرست صغیردردادگاه انجام می شود  -1

 . تقسیم این قطعه زمین تارسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است  -2

 . اداره ثبت محل وقوع ملک بادرخواست سرپرست صغیرو دو وارث دیگر، زمین را تقسیم می کند  -3

 . دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیرباحضوردیگرورثه حکم به تقسیم این ملک می دهد  -4

. حضورولی یا قیم او انجام شود باید در دادگاه و با  "ح  تقسیم مال صغیرالزاما. ا. ق 313؛ به استناد ماده  1گزینه 

نیزاشتباه است زیرا ولی یا قیم صغیر ، نماینده او می باشد و دادگاه نمی تواند بدون حضور نماینده او  4گزینه 

 . تقسیم را انجام دهد 

 : اگرزن ازشوهرمتوفای خود فرزندانی داشته باشد ؛ به میزان زیر ارث می برد  -18

 . منقول و غیرمنقول یک هشتم ازبهای اموال  -1

 . یک هشتم ازعین اموال منقول و یک هشتم ازبهای اموال غیرمنقول  -2

 . یک هشتم ازعین اموال منقول و یک هشتم ازعین اموال غیرمنقول اعم ازعرصه واعیان  -3

 .یک هشتم ازعین اموال منقول و یک هشتم ازقیمت اموال غیرمنقول اعم ازعرصه و اعیان -4
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 . 8/11/1318مصوب  346به استناد ماده ؛  4گزینه 

 :اگردرعقد نکاح ، مهرالمسمی ملک غیرباشد  -19

 . نکاح و مهرباطل است  -1

 . به زن مهرالمثل تعلق می گیرد  -2

 . زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود  -3

 . مثل آنست که مهرتعیین نشده باشد و زوجین باید باتراضی مهر راتعیین نمایند  -4

 م. ق  1100؛ به استناد ماده  3گزینه 

 : درصورت مجنون شدن مرد پس ازعقد نکاح دایم  -21

 . فقط زن حق فسخ دارد  -1

 . زوجین حق فسخ دارد  -2

 . فقط شوهرحق فسخ دارد  -3

 .هیچیک اززوجین حق فسخ ندارند  -4

جنون عارضی زن حتی برای شوهر حق فسخ ایجاد نمی کند .آن   1 یادداشت و 1121به استناد ماده  1گزینه   

 .  چون او حق طالق دارد 
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 « 88سراسری » 

 ؟   نمی شوددرکدام مورد عقد منفسخ . 1

 فوت مرتهن در عقد رهن                 -1

 توافق طرفین برانفساخ الزم -2

 حجر یکی از طرفین عقد جایز پس از انعقاد  -3

 تسلیم وقبل از انقضای خیار ویژه خریدارتلف مبیع پس از  -4

از آن جا عقد رهن جایز غیراذنی است با فوت راهن یا . م.ق  811و  413و  318و  213؛ به استناد مواد  1گزینه 

توافق طرفین بر انفساخ عقد الزم هم در قالب اقاله یا شرط ( . م.ق 811ماده . )مرتهن ، عقد منفسخ نمی شود 

حَجر یکی از طرفین هم در عقد جایز اذنی سبب . سبب انحالل عقد الزم است ( به شرط اقاله معلق)فاسخ 

. ) تلف مبیع بعد قبض و قبل انقضای مدت خیار سبب انفساخ عقد است ( . م.ق314ماده . )انفساخ عقد است 

 ( آن 1و یادداشت  م.ق 413ماده 

 منظور ازحیازت مباحات چیست ؟ . 2

 محصور کردن اشیاء  -1

 تملک اشیای آزاد  -2

 عالمت گذاری عمومی  -3

 دفن کردن اشیاء در زمین  -4

 . م . ق  148و  146؛ به استناد مواد  2گزینه 
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 منظور از فسخ فعلی چیست ؟ . 3

 حق فسخ اعمال شده و محقق شده  -1

 .خیارمجلس که در همان لحظه سبب فسخ عقد می شود  -2

 .کاشف از برهم زدن معامله باشد  "تصرفی که نوعا -3

 .حق فسخی که پس از انعقاد قرارداد علت آن بوجود آمده باشد  -4

 م. ق  411؛ به استناد ماده  3گزینه 

موسسه ای جهت تهیه ی غذای کارکنان خود پنجاه الشه ای گاو از کشتارگاه خریداری  -4

اگر این معامله قابل فسخ . نموده است پس از آزمایش  بیماری جنون گاوها محرز شده است 

 باشد ؛ خریدار تحت چه عنوانی حق فسخ معامله را دارد ؟ 

 .  خیار غبن-خیار عیب –خیار حیوان -2      .                     خیار غبن –خیار عیب  -1

 خیار تخلف وصف –خیار عیب  -4.                   خیار تخلف شرط –خیار حیوان  -3

خیارحیوان در بیع حیوان زنده ... قانون مدنی در  331ماده  3و  2و حاشیه  410و  422به استناد مواد  .  4گزینه 

خیار غبن هم در ( 331ماده  2یادداشت . )نادرست هستند 3و  2گزینه های بنابراین . ایجاد می شود نه مرده 

 . غلط است  1خصوص اشتباه در ارزش و بهای مورد معامله است نه مبیع بنابراین گزینه 

 منظور از قانون مدنی از اموالی که مالک خاص ندارد چیست ؟ . ۱

 اموال مجهول المالک  -مباحات  -2            اشیای گمشده                                    -مباحات  -1

 لقطه  -اموال مجهول المالک  -4           اموال مجهول المالک   -اموال عمومی  -مباحات  -3
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المالک در عالم ثبوت مالک دارد و در عالم البته مال مجهول . م .ق 21و  28و  26و  21؛ به استناد مواد  3گزینه 

 .اثبات مالک ندارد ولی قانون مدنی آن را در زمره اموال مجهول المالک آورده است 

 ؟  نباشدکدام خیار ممکن است قابل توارث .6

 مجلس -4رویت                  -3غبن                     -2شرط                -1

طرف عقد در ‘ زیرا خیار مجلس به فوت یا جدایی .  م .ق 448و  446به استناد مواد   ؛ 1گزینه .   1گزینه 

ممکن است قابل » مجلس از بین می رود و هیچگاه به ارث نمی رسد و حال آنکه در سوال عنوان شده 

‘  نادرست است و خیارات غبن و رویت نیز به ارث می رسد ولی خیار شرط  4بنابراین گزینه  «توارث نباشد

به ‘ م چنانچه برای غیر از متعاملین شرط خیار شود یا شرط مباشرت ذوالخیار شود .ق  448و  446مطابق مواد 

بنابراین . می رسد به ارث‘ ارث نمی رسد واگر برای یکی از متعاملین باشد و شرط مباشرت نشده باشد 

 . خیارشرط ، ممکن است به ارث رسد 

 ... شرط صحت عقد ضمان این است که . 7

 .مضمون عنه زنده باشد  -2                        .       ضامن ملی باشد  -1

 .ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند  -4            .  تعهد مضمون عنه مالی باشد  -3

ضمانت از مرده و محجور . م  .ق 630م و به استناد ماده . ق  614در ماده « مال » ت ذکر لفظ ؛ بعل 3گزینه 

ماده )مالئت ضامن شرط صحت ضمان نیست بلکه شرط لزوم آن است ( م.ق618ماده .)صحیح است 

در عقد ضمان رضایت مضمون عنه شرط نیست بلکه توافق بین ضامن و مضمون له منعقد می ( م.ق630

 ( م.ق 611ماده ). شود
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 از نظر قانون مدنی در تعیین مهر المثل کدام ضابطه تعیین کننده است ؟ .  8

 وضعیت خانوادگی زن  -2عرف محل                                                      -1

 ویژگی های شخصی و خانوادگی زن ، وضع زنان هم ردیف ، عرف محل و غیره  -3

 نوادگی و وضعیت او نسبت به اماثل و اقارن واقارب اث شرافت خحال زن ازحی -4

کاملتر است چون  3هم صحیح است ولی گزینه  4با وجود این که گزینه  .م .ق 1031؛ به استناد ماده  3گزینه 

 . که در بخش اخیر ماده آمده است ؛ را ذکر کرده است « معمول محل »

مباشرت متعهد شده باشد  ، انجام تعهد توسط سایر اشخاص در صورتیکه انجام تعهد مقید به . 9

............. 

 .درصورت انحصار وامتناع متعهد بالمانع است   -1

 .درصورت تعذرمتعهد بالمانع است  -2

 .باحکم دادگاه بالمانع است  -3

 .ممکن نیست  -4

تعهد منتقل به ورثه  "وقتی درتعهدات ، قید مباشرت می گردد اصوال. م . ق  261و  268به استناد مواد  . 4گزینه 

دلیل آن نیز . در چنین مواردی عقد منفسخ می شود. متعهد نمی گردد مگراینکه مخالف آن شرط شده باشد 

 . بنای ذهنی برعدم انتقال اینگونه تعهدات به ورثه متعهد است 

ونه ، وقتی تعهد به نوشتن خط توسط بهترین استاد خط درایران ، می گردد و او فوت می کند این تعهد بعنوان نم

منتقل به ورثه او حتی اگرآنها نیز خطاط باشند نمی شود زیرا هدف متعهدله این بوده است که فقط آن شخص 

 .برایش خط بنویسد 
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 ... موضوع اقاله  -11

 .از بین بردن دین است  -2                                   .               عقد است  -1

 .دینی است که باید پرداخت شود  -4           .       تعهدی است که باید اجراء شود  -3

 ... قانون مدنی در  213ماده  1حاشیه .  1گزینه 

موجر ، . ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یکسال به اجاره داده شده است  -11

مستاجر را از پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقاله ی اجاره را 

 ... پس از اقاله . دارند 

 .موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد  -1

 .تاجر بپردازد موجر باید یکصد میلیون ریال به مس -2

 .موجر بایدنسبت به ایام تصرف ازاجرت به مستاجربپردازد  -3

 .موجرباید به نسبت ایام باقی مانده از اجرت به مستاجر بپردازد  -4

با ابراء ذمه مستاجر ازسوی موجر آنچنان است که موجر مال االجاره را دریافت نموده است ، بنابراین  . 2گزینه 

مالکیت » . د مجدد باید عوضینی که ازجانب طرفین دریافت شده اند ؛ برگردانده شود درموقع اقاله ، بای

البته این . به مستاجر برگردانده می شود  "مجددا« مال االجاره » دوباره به موجر برمی گردد و «  منفعت

خاذ شده است؛ از از نظر فقیهان در خصوص ابراء ذمه زوج توسط زوجه در مورد مهریه اتمنشاء آن استدالل که 

حق هم همین است  (دکتر کاتوزیان، حقوق خانواده) .سوی برخی از حقوقدانان مورد انتقاد واقع شده است 

چون با عدالت و منطق حقوقی ناسازگار است زیرا اگرچه درموقع اقاله ، باید عوضین مسترد شود و مجدد به 
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بنابراین وقتی . « عوضی  پرداخت شده باشد»ه پرداخت کننده داده شود اما این حکم برای موردی است ک

که موجر قبل ازگرفتن مال االجاره ذمه مستاجررا ابراء نموده است ؛ چیزی نگرفته است تا درموقع اقاله آنرا 

مال االجاره ازسوی مستاجر «   درحکم پرداخت» نباید چنین تصور شود که ابراء ذمه مستاجر ، .  مستر دارد 

رچنین تصور و استدالل شود نتیجه اش این است که مستاجری که هیچ چیزی نپرداخته است به موجر است و اگ

 141ماده )فاقد سبب تملک نتیجه ای که . میلیون ریال شود  100بدون سبب مملک و بالجهت ، مالک 

 .است و عرف و عقل و منطق حقوقی آنرا نمی پذیرد (م .ق

 چیست ؟ « حجب حرمانی » . 12

 .مادر از ارث بواسطه برادران میت محروم شدن  -1

 .محروم شدن ورثه از ارث به واسطه وصیت مورث  -2

 .محرومیت کامل ورثه و فرزندان او از ارث به واسطه فوت قبل از مرگ مورث  -3

 .درجه مقدم  محرومیت کامل یک ورثه به واسطه وجود وارث درطبقه یا -4

 م .ق 188به استناد ماده .  4گزینه 

خود نسبت زناداده است و نیزفرزند راازخود نفی کرده وبرارتکاب زنا بینه زوج به همسر. 13

 اثرحقوقی این اثبات چیست ؟ .  اقامه نموده است 

 اسقاط حد قذف و قطع رابطه توارث میان پدر وفرزند  -1

 اسقاط حد قذف  -2

 قطع رابطه توارث میان پدر وفرزند  -3

 . اسقاط حد قذف و قطع رابطه توارث میان زن وشوهرو پدر وفرزند  -4
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به صرف نسبت دادن زنا به همسرخویش و اثبات آن با بینه ، ... قانون مدنی در 1012ماده  1حاشیه .  2 گزینه

محقق نمی شود بلکه لعان تشریفات خاصی می خواهد و اگرلعان با تمام تشریفاتش «  تشریفات لعان» 

بنابراین اگردرسوال ، لعان به معنی واقعی را مطرح نموده بود . محقق شد ، اثرآن قطع رابطه توارث است 

ذف صحیح بود ولی دراین مسئله یک نسبت زنا داده شده است که اثرجزایی آن ، تحقق جرم ق 4گزینه 

برای زوج است ولی چون با بینه آنرا اثبات نموده است این ( نسبت زنا یا لواط به دیگری  -ا .م.ق 133ماده )

 :اثبات دارای دواثراست 

البته به شرطی  که سایرعناصر و اجزای سه )ا .م.ق 84به ماده  "تحقق حکم زنای محصنه برای زوجه مستندا -1 

 (ق قانون جزایی منافات نداشته باشد گانه جرم جمع باشد و با تفسیرمضی

 (ا.م.ق162ماده  2بند . )به آن اشاره شده است  2سقوط حد قذف از زوج که درگزینه  -2 

 درکدام گزینه قتل مانع از ارث است ؟  -14

 .مورث جنین بوده و وارث سبب سقط جنین شده است  -1

 .وده واوکشته شده است برادری به تصوراینکه اسلحه خالی است به سوی برادرش شلیک نم -2

 رامورد اصابت قرارداده وپدر دربیمارستان بعلت سکته قلبی درگذشته است  فرزندی پدرش -3

 . پدری برای اثبات مهارت خود شی روی سرش فرزندش نشانه رفته و به پسراصابت کرده و کشته شده  -4

ممنوعیت از ارث محسو ب  "نتیجتادرسه مورد دیگر مصداق قتل عمد و . م . ق 110به استناد ماده  . 1گزینه 

 . نمی شود 
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 درنظام حقوقی ایران تعدیل وتجددی نظر دردیون قراردادی چگونه است ؟  -1۱

 .تنها درچک پذیرفته شده است  -1

 .هردینی در حقوق برای حفظ عدالت قابل تعدیل و تجدید نظر است  -2

 .بدون توافق طرفین تجدید نظرو تعدیل هیچ دینی پذیرفته نیست   -3

 .دیونی که موضوع آنها وجه رایج باشد براساس شاخص قابل تعدیل و تجددی نظر هستند  -4

 م.د.آ.ق 111ماده  . 4گزینه 

 تفاوت جهت معامله و جهت تعهد چیست ؟  -16

 .جهت معامله امری نوعی و جهت تعهد امری شخصی است  -1

 .جهت تعهد امری نوعی و جهت معامله امری شخصی است  -2

 . جهت معامله در ابتدای معامله و جهت تعهد درجریان معامله مطرح است  -3

 .جهت تعهد درابتدای معامله و جهت معامله درجریان معامله مطرح است  -4

  .توضیحات جزوه .  2گزینه 

 ...اختیارتنفیذ معامله شخص مکره . 17

 .                                        به ارث می رسد  -1

 .ارث نمی رسد  به -2

 .درعقد عهدی به ارث می رسد و در عقد تملیکی به ارث نمی رسد  -3

 .درعقد تملیکی به ارث می رسد ودرعقد عهدی به ارث نمی رسد  -4



116 
 

زیرا اصل بر توارث حقوق متوفی به ورثه است مگر خالف آن ... قانون مدنی در  203ماده  1حاشیه .  1گزینه 

 . رد معامله اکراهی نیز یکی از حقوق متوفی است  اثبات شود و حق امضاء یا

 منظورازمنفعت عقالیی داشتن موضوع چیست ؟  -18

 .تصور سود درآن برود  -1

 .متضمن زیان معنوی نباشد  -2

 . سودآن بیش از زیان باشد  -3

 .سود آور باشد  "و عمال "کامال -4

  . 3گزینه 

دررابطه با زمان انعقاد قرارداد که بوسیله پست و توسط نامه انجام می شود ، کدام نظریه . 19

 با حقوق ایران سازگار تر است ؟ 

 زمان اطالع از قبولی  -2زمان اعالم قبولی                                  -1

 بولی زمان وصول نامه ق -4زمان تحویل قبولی به پست                      -3

نظریه .)عقد در زمان و مکان اعالم قطعی قبول منعقد می شود ...قانون مدنی در  130ماده  4حاشیه  . 1گزینه 

 ( اعالم

 صحیح است ؟ « رد » دام عبارت درتعریف ک. 21

 .اعطاء مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان فرض   -1

 .اعطاء مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان قرابت درطبقات بعد  -2

 . اعطاء مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان قرابت یا صاحبان فرض   -3
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 . اعطا مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان قرابت در همان طبقه یا طبقات بعد  -4

اگرمازاد برآن وجود داشت ؛ . وقتی سهام صاحبان فرض تعیین گردید و به هریک پرداخت شد  . 1گزینه 

را ( نصف ترکه )کند وفقط یک شوهرداشته باشد ؛ شوهر او یک دوم  وقتی زنی فوت:  "مثال. رد می شود 

چون ماترک ، ( م .ق 343ماده .  )می برد «  رد» و بقیه را بعنوان ( م .ق 313ماده )می برد «  فرض» بعنوان 

 . مازاد مانده است و باید بعنوان رد به او پرداخت شود 
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 «  3199 آزادکارشناسی ارشد دانشگاه » 

درخصوص مقایسه ماهیت حقوقی فسخ با ماهیت حقوقی رجوع کدامیک از گزینه های .1

 ذیل درست است ؟ 

 .رجوع قائم به شخص است ولی فسخ به ارث می رسد  -1

 .رجوع ازحیث امکان و جایگاه تحقق اعم ازفسخ است  -2

 .صل عقد رجوع ناظر به استرداد مال موضوع قرارداد است ولی فسخ ناظر به انحالل ا -3

 . همه موارد  -4

فسخ  با این تفاوت کهفسخ و رجوع هر دو ایقاع اند .   101ماده  1م و یادداشت .ق 446و  441مواد  . 4گزینه 

عقد کامل را منحل می کند  ،فسخ  .اصوالً به ارث می رسد ولی رجوع، قائم به شخص است و به ارث نمی رسد 

عقد است مثالً  اصوالً از ایجاب می توان رجوع کرد در حالی که در مرحله قبل از تشکیل رجوع گاهی ولی 

البته در خصوص عقد یا ایقاع بودن ایجاب اختالف است و اگر آنرا ایقاع بدانیم . )عقد کامل تشکیل نشده است 

 .(گفته قبلی صحیح است

جانی تصرف معلق به موت و بالمباشره انسان درحقوق مالی خود به نحوی که متضمن تمتع م.2

 دیگران باشد ، تعریف کدامیک از گزینه های زیر است ؟ 

 .وصیت عهدی  -2                                       .                   مطلق وصیت  -1

 . منجزات مریض  -4                                                 .     وصیت تملیکی  -3

تملیکی بودن » استنباط می شود و ازقید تمتع مجانی و درحقوق مالی ، « وصیت » ازقید معلق به موت ،  . 3گزینه 

وصیت عهدی ممکن است .  استنباط می شود و عهدی بودن وصیت ازشمول تعریف خارج می گردد « وصیت 

 . مثالً اداره امور محجورین موصی برای بعد فوت او مربوط به امور مالی شخص نباشد 
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دوبرادر ابی ، جد وجده ابی ، جدو جده امی و : چنانچه خویشان متوفی عبارت باشند از. 3

کالله امی متعدد باتوجه مبانی وراثت کدامیک از گزینه های زیردرخصوص سهم االرث 

 اصناف وراثت درست است ؟ 

 یک سوم              –دوسوم  .1

 یک سوم              -یک سوم   -یک سوم  .2

 یک دوم  –یک ششم  –یک سوم  .3

 یک سوم  –یک ششم  –یک ششم  –یک سوم  .4

 . م.ق 328و  324مواد ،  1گزینه 

 درخصوص نفقه اقارب کدامیک ازگزینه های ذیل درست نیست ؟ . 4

 .اقارب در خط مستقیم ، ممکن است ملزم به انفاق به یکدیگرباشند  "منحصرا .1

 .  نفقه فائته اقارب تدارک نمی شود  .2

 .اقربای درخط مستقیم ، درهرحال ملزم به انفاق به یکدیگرند  .3

 .درنفقه اقارب وضع مالی منفق مالک است نه وضع کسیکه مستحق نفقه است  .4

نفقه گذشته و آینده زوجه دین حقوقی است و قابل . م . ق  1206و  1131و  1136به استناد مواد ،  3گزینه 

 . مطالبه است 

 : انفساخ عقد به موت وجنون احد طرفین . ۱

 . قاعده کلی درکلیه عقود جایز است  .1

 .درعقود جایز اذنی جریان دارد  "منحصرا .2

 . ممکن است درعقود الزم هم رخ دهد  .3

 .قود جایز تملیکی است عقاعده کلی در .4
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می باشد صحیح  پاسخ 2صحیح است ولی گزینه  314با توجه به ظاهرماده  1البته گزینه . م.ق 314ماده ،  2گزینه 

 . زیرا تمام عقود جایز با موت و جنون منفسخ نمی شود بلکه عقود جایز اذنی با موت و جنون منفسخ می شوند 

کدامیک ازگزینه های ذیل وجه مشترک بیع صرف ، عقد رهن و عقد هبه محسوب می . 6

 شود؟ 

 تملیکی بودن  -4           2و  1گزینه  -3شرطیت قبض            -2عینی بودن          -1

عقود رهن ، وقف ، هبه ، بیع صرف ، عقدموجد حق انتفاع ، عقود عینی هستند که قبض درتمام آنها  . 3گزینه 

 .ی است بیع صرف و هبه از عقود تملیکی هستند ولی عقد رهن عقد اذن.  شرط صحت عقد است 

ازنظرقواعد عمومی معامالت ، چنانچه کشف شود مال موضوع معامله عین متعلق به غیربوده . 7

 : دراین صورت 

 .                         معامله برای معامل خواهد بود  .1

 .معامله برای صاحب عین خواهد بود  .2

 .انتساب معامله برای معامل و غیر ، همزمان ممکن است  .3

 . فضولی محسوب است  "معامله برای صاحب عین محسوب نشده و صرفا .4

 .آن  1و حاشیه  138به استناد ماده  . 2گزینه 

این عقد ضمان . ضمانت کند ...... عبارت از این است از که مضمون عنه از.....  ضمان . 8

 .باطل است ......... صحیح و در فرمول ........ درفرمول 

 ضم ذمه                –ذمه نقل  –ضامن  –دور  .1

 نقل ذمه  –ضامن  –تسلسل  –ترامی  .2

 نقل ذمه  –ضم ذمه  –مضمون له  –تعدد ضمانت ها  .3
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 ضم ذمه  –نقل ذمه  –مضمون له  -دور .4

ضمان دور در ضمان نقل ذمه سبب برگرداندن عقد به حالت قبل از آن . آن  2و یادداشت   611، ماده  1گزینه 

شود یعنی مضمون عنه ای که نمی خواهد کسی از او ضمانت کند وقتی خودش از توسط مضمون عنه می 

از بار دین اخالقی ضامن رها  بدهکار دین به ذمه خودش منتقل شود و ضامن ضامنت کند باعث می شود مجدداً

 هر دوی بدهکار و ضامن در برابر طلبکار مسئولیت وضع به این صورت نیست چون شود ولی در ضامن تضامنی

در ضمانت کردن خود بدهکار از ضامن اش فایده ای مترتب نیست زیرا با این کار انتقال تضامنی دارند بنابراین 

 .دینی رخ نمی دهد 

تمام اموری که وکیل خبرعزل به او درحدود وکالت انجام می دهد » : بنابه حکم قانون . 9

 . است ................ این قاعده مصداقی از « . نسبت به موکل نافذ است 

 وکالت باواسطه  -2وکالت بالعزل                                        -1

 وکالت قانونی  -4وکالت ظاهری                                        -3

درعالم وکالت زایل شده است ولی  درعالم واقعوکالت ظاهری به این معناست که ،  .م .ق 610، ماده  3گزینه 

 .، وکالت وکیل معتبراست و آن درموردی است که وکیل عزل شده و ازعزل خود مطلع نیست  ظاهر

 .نیزمحتاج اهلیت است ....... محتاج اهلیت باشد در ......... هرعقدی که در . 11

 بقاء              –تشکیل  -2بقاء                    –فسخ  -1

 جواز –بقاء  -4         انعقاد        –بقاء  -3 

صحیح است زیرا عقود جایز  3گزینه . غلط است زیرا درمورد عقود الزم ، صدق نمی کند  2گزینه .  3گزینه  

 . قاد نیز محتاج اهلیت اند عدربقاء محتاج اهلیت اند یعنی باموت و جنون منفسخ می شوند و دراناذنی 
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 کدامیک از گزینه های ذیل است ؟( بالسبب ) شرط حقوقی داراشدن غیرعادالنه  -11

 افزایش دارایی یکی  -2فقدان سبب تملک                        -1

 اکل مال به باطل  -4کاهش دارایی دیگری                   -3

اگرسبب قانونی و مبنای حقوقی برای دارا شدن موجود . ت .ق 313و ماده م . ق  140به استناد ماده  . 1گزینه 

شرط حقوقی دارا شدن غیرعادالنه و بدون سبب ؛ » و بعبارت دیگر نباشد ، سبب داراشدن غیرعادالنه می شود 

  unjust inruchment «. فقدان سبب تملک است 

درفرض تحقق اشتباه درشخصیت طرف معامله چنانچه معامل وفات یابد وبرخی وراث با . 12

وراث دیگر درخصوص سرنوشت معامله اختالف داشته باشند دراین صورت ازحیث توجه به 

 : اله اشتباه مس

معامله درحدود سهم االرث وارثی که نظربه تنفیذ دارند صحیح و درحدود سهم االرث دیگران باطل  .1

 .است 

ت و اختالف برخی از وراث سچنانچه شخصیت طرف علت عمده عقد نباشد معامله فی نفسه درست ا .2

 .با برخی دیگر از این لحاظ بی تاثیر است 

باشد معامله فی نفسه باطل است  و اختالف وارث درسرنوشت معامله از این چنانچه عقد ازعقود تبرعی  .3

 .لحاظ تاثیری ندارد 

 .  3و  2گزینه های  .4

اگرشخصیت طرف ، علت عمده عقد . آن و مفهوم مخالف این ماده  4م و حاشیه .ق 201به استناد ماده . 4گزینه 

و درآن اشتباهی رخ دهد عقد به استناد ماده مذکور ، باطل است و اگرشخصیت طرف علت عمده عقد  باشد

درعقود رایگان و تبرعی مانند هبه و  "معموال. ، باتوجه به مفهوم مخالف ماده مذکور ، عقد صحیح است  نباشد
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عمده عقد باشد  بنابراین اگرشخصیت طرف ، علت. صلح بالعوض ، شخصیت طرف علت عمده عقد است 

عقود تبرعی  واشتباه درآن رخ دهد و وراث برسر، سرنوشت معامله اختالف داشته باشند ؛ اختالفشان بی : مانند

و بر باطل   باطل بوده استتاثیر است زیرا عقد مورثشان ازاساس و پایه بعلت اشتباه درشخصیت طرف ، 

 .ا عدم تنفیذعقد شمرده شود اثری مترتب نیست تا این که اختالف آنها سبب تنفیذ ی

 درخصوص وقوع تهاتر کدامیک از گزینه های زیر ضرورت دارد ؟  .13

 قصد و رضای طرفین        -2                                اهلیت طرفین            -1

 .هیچکدام  -4                         مشروعیت جهت              -3

واقعه حقوقی قهری است   تهاتربر می آید که  231از لحن ماده . م . ق  231و  234مواد  به استناد.  4گزینه  

بر خالف عمل حقوقی که قصد و اراده رکن سازنده آن  اراده و اهلیت شخص درایجاد آن راه نداردبنابراین 

 . است 

 است؟درخصوص مقایسه ابراء با هبه طلب به مدیون کدامیک از گزینه های زیرصحیح . 14

 .ابراء محتاج رضای مدیون نیست برعکس هبه طلب به مدیون  .1

 .اسقاط مافی الذمه است   مستقیماً ابراء .2

 .هبه دین به مدیون آن موجب حصول مالکیت مافی الذمه می شود  .3

 . همه موارد  .4

این دو  یتفاوت هاهر دو عمل حقوقی هستند ولی .  300ماده  2و یادداشت   106ماده  2و 1حواشی  . 4گزینه 

 : عمل حقوقی است

 .هبه طلب به دیون عقد هبه است و ابراء ذمه بدهکار از دین ایقاع الزم است .1
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چون هبه طلب عقد است ایجاب از واهب و قبول از متهب الزم است ولی چون ابراء دین، ایقاع است احتیاج . 2

یون خودش ماهیتاً عقد است ولی سبب هبه طلب به مد. به قبول ندارد و با یک اراده طلبکار واقع می شود 

 .هِب جمع می شود با هبه طلب به مدیون دو وصف طلبکار و بدهکار در مُتَمالکیت ما فی الذمه می گردد یعنی 

در یک لحظه دو وصف . هِب از بابت دین سابق بدهکار است و از بابت هبه آن دین از واهب طلبکار است متّ

 ( 300ماده  2 یادداشت ) . شود و مالک ما فی الذمه می شود طلبکار و بدهکار در او جمع می

رده است ک فیذ ننماید متعاملی که مال راقبضدرمعامله فضولی چنانچه مالک، معامله را تن. 1۱

 درمقابل مالک ضامن چیست ؟ 

  "منافع مال مطلقا -2                                             .             ردعین مال  -1  

 2و  1گزینه ای  -4                                  .            عین ، منافع  ، بدل  -3  

است و «  مقبوض به عقد فاسد» زیرا درمعامله فضولی ، مال مورد معامله . م . ق  261به استناد ماده  . 4گزینه 

فضولی که آنرا قبض کرده است خواه عالم به فضولی بودن عقد باشد و خواه جاهل ، دربرابر مالک متعامل 

 . ضامن عین و منفعت آن است ؛ منتها درفرض جهل حق رجوع به فضول را برای غرامات دارد 

 : تملیکات بالعوض ازناحیه محجورین . 16 

 . قابل فسخ است  -2              .                                 غیرنافذ است  -1

 .درهرحال باطل است  -4.                                      صحیح است  "بعضا -3

سفیه )برخی محجورین  ضوَکات بالعِتملُ. م .ق 1214و قسمت اخیرماده  1213و  1212به استناد مواد  . 4گزینه 

قبول هبه بالعوض ازناحیه صغیرممیز ولی  "م ، نافذ است مثال.ق 1214به استناد قسمت اخیرماده ( و صغیرممیز
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مثل اینکه .  باشد یا مجنون  باطل است خواه محجور مورد نظرصغیرممیز "محجورین ، قطعا ضوَتملیکات بالعِ

 .، مسلم است که این عقد باطل است  ، خانه ای را به دیگری هبه کندصغیر ممیِز

 : منظور از ضمان معاوضی درعقد بیع  -17

 . تحمل خطرتلف مال است  -1

 ضمان قهری است  -2

 .ضمان عقدی است  -3

 . ضمان معاملی نیست  -4

 . 330ماده  1 و یادداشت 318ماده . 1گزینه 

 ( : م.ق 318ماده )و ضَمان معاوضی( م.ق 330ماده )تفاوتهای مهم ضَمان درک   

ضمان درک در قرارداد باطل وجود دارد ولی ضمان معاوضی یا معاملی فقط در قرارداد صحیح به وجود می . 1

 . قرارداد صحیحی که منفسخ می شود . آید 

ی همان طور که از اسم آن پیداست ؛ ضمان ضمان درک از جمله ضمان های قهری است ولی ضمان معاوض. 2

با این ( 330ماده  1یادداشت . )ولی با مسامحه به ضمان درک، ضمان معاوضی گفته اند . قراردادی است 

توضیح که وقتی بیع مال غیر انجام شد و مالک آن را تنفیذ نکرد؛ بیع از ابتدا فاسد و باطل اعالم می شود بنابراین 

گرداندن ثمن به مشتری ، از باب بیع و آثار بیع صحیح نیست بلکه بخاطر غاصبانه بودن ید مسئولیت بایع در بر

 2است و این که قانون گذار در بند ( ضمان قهری)بایع بر ثمن است و از باب غصب و الزامات خارج از قرارداد 

تنها توجیهی که در .  م آن را از آثار بیع صحیح دانسته است ؛ از نظر دقیق حقوقی غلط است.ق 362ماده 

قراردادی بودن ضمان درک آورده می شود آن که مسئولیت بایع به استرداد ثمن به مشتری در تلف مبیع قبل 

قبض را با مسئولیت بایع فضولی به استرداد ثمن به مشتری در بیع فضولی قیاس شود و این نوع ضمان را هم 

. ابه دراصل و فرع قیاس و مع الفارق بودن آن باطل است قراردادی بدانیم ولی چنین قیاسی به جهت عدم تش
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چون در قیاس باید در علت یا جامع تشابه وجود داشته باشد و این تشابه در ضمان قهری و قراردادی وجود ندارد 

برای توضیحات بیشتر راجع )  .با این وجود در تست ها ضمان درک را هم از جمله ضمان معاوضی دانسته اند .  

 (از محمد خاکباز عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی: کتاب : مان معاوضی مراجعه شود به به ض

 : عقد اجاره آنگاه فضولی محسوب می شود که  -18

 .موجر مالک منافع نباشد اعم از اینکه مالک عین باشد یا نباشد  . 1

 . عین مستاجره متعلق به موجر نباشد .2

 .موجرمالک عین مستاجره نباشد اعم از اینکه مالک منافع باشد یا نباشد  .3

 .مالک هیچکدام ازعین یا منفعت نباشد  لزوماً موجر .4

بنابراین عقد . درعقد اجاره الزم نیست ، مستاجرمالک عین باشد و صرف مالکیت منفعت کافی است .  1گزینه 

 نباشداجاره ای فضولی است که مستاجر مالک منفعت 

 : قاعده تلف مبیع قبل ازقبض درحقوق ایران ناظر به مبیعی است که  -19

 .عین معین باشد  -2.                              کلی درمعین باشد  -1

 . همه موارد  -4.                             کلی فی الذمه باشد  -3

قاعده تلف مبیع قبل قبض ، درمبیع کلی فی الذمه ، جاری .  318ماده  1و  4حواشی  . صحیح هستند 2 و 1 گزینه

مبیع کلی پس از . نیست و بایع الزام به ابدال می گردد و تنها درمبیع عین معین و کلی درمعین ، جاری است 

لف مبیع قبل قبض در می گردد و قاعده ت« کلی در معین » یا « درحکم عین معین » تعیین مصداق یا تسلیم فرد، 

عدالت  :کتاب برای توضیحات بیشتر مراجعه شود به . ) صحیح است  2و  1آن جریان دارد بنابراین هر دو گزینه 

  (معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی از محمد خاکباز فصل دوم مبحث اول قاعده تلف مبیع قبل قبض
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دارد برآن ارجحیت دارد و ناچارباید آن را  1بت به گزینه چون ظهور بیشتری نس 2گزینه با این حال چون لی و

 . بعنوان پاسخ صحیح انتخاب نمود 

 چنانچه عقد صلح درمقام معامله واقع شود ، کدامیک ازگزینه های زیردرست است ؟  .21

 .خود فی نفسه یک قالب معامالتی است ولی نمی تواند جایگزین عقود دیگرشود  .1

 .یع باشد فقط می تواند جایگرین ب .2

 .فقط می تواند جایگزین عقد اجاره باشد  .3

 .می تواند جایگزین بیع ، اجاره ، عاریه و ابراء باشد  .4

 م .ق 811به استناد ماده .  4گزینه 
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 « 1388وکالت آذر » 

                    :                          مرتهن فوت کند ،رهن اگربعدازایجاب وقبول درعقد. 1

  .           میشود  عقدمنفسخ. 1

 شود                            عقد قبال واقع شده وعین مرهونه به تصرف وراث داده می. 2

 عقدی واقع نشده و اثر ایجاب و قبول زایل می شود            .3

                         .راهن حق فسخ عقدراخواهدداشت . 4

عقد رهن یک عقد عینی است و قبض شرط صحت آن است و جزء عمل . م .ق 882؛ به استناد ماده  3نه زیگ

بنابراین اگر مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود و مرتهن فوت نماید ؛ عقد ناتمام محسوب می . حقوقی است 

حق فسخ عقد را داشته باشد عقد به طور کامل منعقد نشده است تا اینکه منفسخ شود یا راهن  "شود و اساسا

 .                                                .، غلط است   4و   2و 1بنابراین گزینه های 

شخصی عمدا خود را در مسیر اتومبیل . اتومبیلی با سرعت غیرمجاز در حال حرکت است.2

 جبران خسارت بر عهده چه کسی است؟. انداخته و مصدوم می شود

 .ده خود مصدوم است و راننده مسوولیتی ندارد              بر عه(1

 .مسوولیت بین دو نفر به تساوی تقسیم می شود                (2

 .              مسوولیت به نسبت میزان دخالت هر یک از طرفین بین آنها تقسیم می شود         (3

 .              راننده مسوول است چون سرعت غیر مجاز داشته است   (4

و قانون بیمه اجباری و اصول حقوقی  قدیم ا.م.ق 336و  361آن و  3م و حاشیه .ق 331؛ به استناد مواد   1گزینه 

اما . بوجود آمده باشد ؛ هر دو مسئول خواهند بود   تقصیر طرفینتوضیح اینکه درجایی که  حادثه در نتیجه . 

 : درنحوه توزیع مسئولیت اختالف است 
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 ا .م.ق 336ماده . هریک نیم خسارت طرف مقابل را می پردازد  -1

 . هریک تمام خسارت طرف مقابل را می پردازد  -2

 . تقسیم مسولیت بر حسب درجه تقصیرطبق نظرکارشناس  -3

و طرف مقابل % 10چه آنکه گاهی فرد . نظرسوم با اصول حقوقی و موازین مسئولیت مدنی ، سازگارتر است 

در این گونه موارد ، اگرحکم به جبران نصف یا تمام خسارت طرف مقابل ، توسط .  ؛ تقصیر داشته است % 30

اما اگر هرکس . مقابل می گردد  تقصیر داشته است بدهیم ؛ سبب داراشدن نادعادالنه برای طرف% 10طرفی که 

 . به اندازه تقصیرش ، خسارت بپردازد ؛ عدالت به معنی واقعی محقق می شود 

درمسیر اتومبیل قرار داده  "برای فردی که خود را عمدا «تقصیر» عنوان  "در مورد مسئله مورد سوال ؛ اساسا

بی )ا .م.ق 336صادیق تقصیر درتبصره ماده داشته است و مشمول م « عمد» است ؛ محقق نشده است ؛ بلکه او 

( تفریط و تعدی )م .ق 313الی  311و مواد (  احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی 

حکم می کند که وقتی فردی با عمد خود را جلوی اتومبیل بیندازد ،  قاعده اقدامپس . قرار نمی گیرد 

اتومبیل ، حتی اگر سرعت راننده غیرمجاز باشد زیرا پرت شدن چیزی جلوی  خودش مسئول باشد نه راننده

است واگرچه راننده به جهت سرعت غیرمجاز ، تقصیر داشته  « درحکم قوه قاهره» اتومبیل برای راننده 

     .ستمسئول ا عامد غیرارادی و عمد با اراده مسلماًداشته است و درتقابل تقصیر  « عمد» است ؛ ولی فرد پیاده 

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود خسارت به عهده چه کسی  .3

            است  ؟

 ز مال مقترض استا.1

         .از مال مقرض است . 2

 ترض خواهد بود               فقط در صورتی که مقترض تعدی و تفریط نموده باشد از مال مق. 3
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 در صورتی که فقط بر اثر آفات سماوی تلف یا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود   . 4

 .  643م مخالف ماده وآن ومفه 1و یادداشت  م. ق  643؛ به استناد ماده  1گزینه 

 .             کدام یک از معامالت زیر معتبر است ؟.4

 معامله مکره          (1

 معامله مضطر             (2

 معامله انسان مست        (3

 معامله انسان بی هوش              (4

البته معامله اکراهی اصوالً غیرنافذ است مگر .  م. ق  206 و 203و  133و  131و  130واد به استناد م ؛ 2گزینه 

راه مادی یا اک)اکراه به درجه ای باشد که قصد را از مُکرَه زایل نماید که در صورت اخیر، معامله باطل است 

                             (اجبار

 :اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از        .۱

 .          پدر ، مادر ، زوج ، زوجه و کالله امی (1

 الله امی و زوج  پدر ، خواهر ، خواهرهای ابوینی یا ابی ، ک(2

 های ابی یا ابوینی و کالله امی                     پدر ، مادر ، خواهر و خواهر(3

 پدر، دختر و دختر ها ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کالله امی         (4

 م .ق  138، ماده  4گزینه 

 

  :اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد  .6

 متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارند          . 1

 قط متولی حق شفعه دارد          ف. 2

 علیهم حق شفعه دارند            فقط موقوف. 3

 متولی و موقوف علیهم حق شفعه دارند      . 4

 م. ق  111؛ به استناد ماده  1گزینه 
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                کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟.7

 عقد بیع معلق صحیح است             . 1

 معلق باطل است             عقد نکاح . 2

 عقد ضمان معلق صحیح است                 . 3

 عقد اجاره معلق صحیح است                . 4

  م.ق 633و  113واد ؛ به استناد م 3گزینه 

و هم چنین اصل ( 113م)م ذکر شده است و تعریف شده است .عقد معلق اصوالً صحیح است چون جزء عقود ق

 :مورد که صحیح نمی باشد  2مگر در ( م.ق 223ماده )است بر صحت عقود 

 . نکاح معلق و ضمان معلق باطل است

  .نقل ذمه                                باطل است                                                  

 تعلیق در ضَمان 

 .ضم ذمه                            صحیح است      

 . اگر ضَمان بدون قید و شرط آمد منظور ضَمان نقل ذمه است : نکته 

اساساً عقد وصیت تملیکی ماهیتا . اما وقف معلق صحیح است،مثل درج عقد وقف در وصیتنامه و معلق بر فوت 

                    .عمل حقوقی که اثرش معلق بر فوت است . عقد معلق است 

 علم اجمالی به مورد معامله کافی است ؟                در کدام یک از عقود زیر .  8

 عقد جعاله           . 1

  عقد رهن           .2

 عقد قرض          . 3

 عقد  نکاح                     . 4

 م . ق   163و    162به استناد مواد ؛  1گزینه 
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 :191ماده  3بند 

 .باشد مبهم،مجهول،مرددباشد،موضوع معامله نباید معینموضوع باید 

 :این قاعده سه استثناء دارد

 .موردعقد می تواند مجهول باشد ولی باید معین باشد= ضمان(1

 .موردعقد می تواند مجهول باشد ولی باید معین باشد= صلح(2

            .موردعقد می تواند هم مردد وهم مجهول باشد= جعاله(3

 ؟ نمی توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد آوردکدام یک از اعمال حقوقی زیر را . 9

 القط. 1

    عدم عزل وکیل                                           .2

 وکالت. 3

 صلح.4

از آنجا که شرط نتیجه بدون احتیاج به سبب . آن  2و  1و یادداشت های  م. ق  236به استناد ماده ؛  1گزینه 

ی شود ؛ اعمال حقوقی تشریفاتی مانند طالق و بیع امالک غیرمنقول خاصی و به محض شرط گذاری حاصل م

 . دارای سابقه ثبتی را نمی توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی آورد 

 

چنانچه در عقد بیعی که مبیع آن کلی است جنس و مقدار مبیع ذکر شود ولی وصف آن .  11

                    ذکر نگردد عقد بیع چه وضعیتی دارد ؟

 صحیح است               (1

 ست                  قابل فسخ ا( 2

 باطل است                     ( 3

 آن را ایفاء کند   صحیح است ولی فروشنده مجبور نیست فرد اعالی ( 4

                                    م.ق 311و  342مواد  3گزینه 
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                              از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، بیع چه وضعیتی دارد ؟اگر بعد از عقد بیع و قبل . 11

 .مشتری حق فسخ دارد                    (1

 .بیع منفسخ می شود               (2

 .مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد                      (3

 .هیچ حقی ندارد                  چون عیب باید در حین عقد موجود باشد مشتری (4

 .حق فسخ مشتری نیز به استناد خیارتبعض صفقه می باشد . آن  1و یادداشت م .ق  311به استناد ماده ؛  1گزینه 

                                                                                                                         برای حداقل سن نکاح کدام گزینه صحیح است ؟. 12

 .سال تمام قمری          11سال تمام قمری و برای پسر  13برای دختر (1

 .                                                 سال تمام شمسی                  11سال تمام شمسی و برای پسر  11برای دختر (2

 .سال تمام قمری                   11م قمری و برای پسر سال تما 3برای دختر (3

 .                         سال تمام شمسی                     11سال تمام شمسی و برای پسر  13برای دختر (4

در صورتی که اذن ولی و رعایت :سال 11سال و پسر زیر 13برای ازدواج دختر زیر= سن نکاح؛  4گزینه  

م مصوب مجمع تشخیص مصلحت .اصالحی ق 1041ماده .)لی علیه باشد می توانند ازدواج کنندمصلحت مو

 .  سال تمام قمری است 11سال و  3با وجود این که بلوغ شرعی  (نظام

 درخصوص اجاره مال مشاع کدام یک از گزینه ها صحیح است؟. 13

 .                                                                                                اجاره مال مشاع و تسلیم عین مستاجره جایز است                                          (1

 .         اجاره مال مشاع فقط با اجازه شریک جایز است                            (2

 .اجاره مال مشاع جایز نیست                                        (3

 .                                                اجاره مال مشاع بدون اذن شریک هم جایز است                                    (4

 م. ق  481به استناد ماده ؛  4گزینه 

ی را خریداری کرده و پس از انجام معامله متوجه می شود که کاالی شخصی کاالی. 14

خریدار پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی فوت می کند، در این . خریداری شده معیوب است

                 :       صورت

 ورثه فقط حق مطالبه ارش دارند                                            (1

 حق فسخ ورثه و نیز حق مطالبه ارش ساقط می شود                                       (2
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 ورثه مختارند در فسخ معامله و یا مطالبه ارش                          (3

 ورثه فقط حق فسخ معامله را دارند                                            (4

 . 423ماده  2و یادداشت م . ق  441 و 423 و 422اد به استناد مو؛  3گزینه 

                                           :در حواله الزم است . 1۱

 .                     محیل به محتال مدیون باشد(1

 .                                      محیل به محال علیه مدیون باشد(2

 .                  باشدمحتال به محیل مدیون ( 3

 .                                      محال علیه به محیل مدیون باشد(4

 .                                                        م . ق  828و  826به استناد مواد  ؛  1گزینه 

 

ر به استناد یکی از خیارات اگر مشتری بعد از عقد ، مبیع را اجاره داده باشد و بیع مذکو. 16

 :فسخ شود  

 .عقد اجاره صحیح است و بایع نمی تواند فسخ یا ابطال آن را بخواهد      (1

 .عقد اجاره باطل است و بایع می تواند حکم بر بطالن آن را از دادگاه بخواهد       (2

 .    عقد اجاره غیرنافذ است و اعتبار آن مستلزم تنفیذ از ناحیه بایع است (3

 .عقد اجاره صحیح است اما بایع می تواند آن را فسخ کند   (4

       .                             م . ق  411به استناد ماده ؛  1گزینه 

چنانچه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اعمالی شود که موجب . 17

 : ضرر مولی علیه است                           

 دادستان می تواند منحصراً از اقربای صغیر قیم تعیین کند                                 (1

با درخواست یکی از اقارب وی یا درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولی (2

 وراساً قیم تعیین می نماید                        مذکورراعزل

 ولی قهری ملزم می شود رعایت غبطه صغیر را بنماید و جبران ضرر کند           (3

 دادگاه حق عزل ولی قهری را ندارد و فقط می تواند ضم امین نماید           (4

 1/3/1383اصالحی مصوب . م . ق  1114؛  به استناد ماده  2گزینه 
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       کدام یک از عقود زیر الزم است ؟            . 18

 

 عقد مزارعه                (1

 عقد مضاربه                 (2

 عقد جعاله                 (3

                         عقد وکالت(4 

 م                .ق 683و  681و   161و  110و  121به استناد مواد ؛  1گزینه 

 :راننده ها باشد         اگر برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اراده . 19

 خسارات بالمناصفه بین طرفین تقسیم می شود          ( 1

 هر کدام باید نصف خسارت دیگری را جبران کند            (2

 هر کدام باید خسارات دیگری را جبران کند       (3

 هیچکدام ضامن نیستند            (4

 .. قانون مدنی در 331ماده  1حاشیه  ؛ 4گزینه 

 :اقرار سفیه در دعوای راجع به نسب و دعوای راجع به معامالت                 . 21

 در مورد اول موثر و در مورد دوم بی اثر است          (1

 ر است و موثر نیست            در هر دو مورد بی اث(2

 در هر دو موثر است                        (3

 در مورد اول بی اثر و در دومی موثر است                      (4

 .م زیرا نسب ، امر غیرمالی است و اقرارسفیه در امورغیرمالی پذیرفته است . ق  1263؛ به استناد ماده  1گزینه  

 . ردرا دا غیرمالیمورد امور مالی موارد را ندارد ولی صالحیت اقرار در امور  سفیه صالحیت اقرار در
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 « 98سراسری کارشناسی ارشد » 

 ...آنچه به زن بعنوان نفقه داده می شود . 1

 . به مالکیت زن در می آید .1

 .اباحه تصرف آن به زن داده می شود .2

 .اذن در انتفاع به زن داده می شود . 3

 .اگر مصرف شدنی باشد به ملکیت زن در می آید . 4

خوراک ، پوشاک : نظیر  اموال مصرف شدنیدر مورد نفقه ،  ...قانون مدنی در  1108ماده  4؛ حاشیه  4گزینه 

آن به زن «  اذن درانتفاع» خانه و اثاث آن ، تنها : مانند  اموال مصرف نشدنیزوجه درمی آید ولی «  ملکیت» به 

یا طالق یا داده می شود و حق هم همین است زیرا عقالیی نیست که زوجه پس ازفراق از زوج بواسطه فوت 

 .بلکه فقط اذن در انتفاع آنها به زوجه داده می شود  فسخ نکاح ؛ کل خانه را بعنوان  نفقه تملک نماید

درصورت که ولی و قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت . 2

 والیت یا قیمومیت آنان اعاده می شود ؟

 .والیت و قیمومیت اعاده می شود .1

 .و قیمومیت هیچیک اعاده نمی شود والیت .2

 .والیت اعاده می شود ولی قیمومیت اعاده نمی شود .3

 .قیمومیت اعاده می شود ولی والیت اعاده نمی شود .4

  .کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده  322و  321شماره های  3گزینه 

 ...اگر متهب پس از قبول هبه ، پیش از تحویل گرفتن عین موهوبه دیوانه شود  .3

 .هبه صحیح است  .1

 .هبه باطل است  .2
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 .واهب حق دارد از هبه رجوع نماید . 3

 .صحت هبه منوط به اراده ولی یا قیم است . 4

هبه عقدی عینی است و درعقود عینی ، قبض  ...قانون مدنی در  831و  833 مواد و 102ماده  1؛ حاشیه  2گزینه 

ت نماید ؛ عقد ناتمام می بنابراین اگر واهب یا متهب ، قبل ازقبض محجور شود یا فو. جزء عمل حقوقی است 

 . صحیح بود  833به استناد ماده   4اگرمتهب از ابتدا محجور بود آنگاه گزینه . ماند 

ولی  خواهد نمی اهلیت و است عقد آثار جزء ندارد،تسلیم اهلیت هب نیاز تسلیم غیرعینی عقود در :قاعده کلی 

 طرفین از یکی اگر خواهد،و می است،اهلیت عقد ارکان جزء دارد،چون اهلیت به نیاز تسلیم عینی عقود در

 ( 33و .ک) .است ناتمام یا نیافته تشکیل شود،عقد یامحجور کند فوت

 . است صحیح شود،هبه سفیه تسلیم یا قبض از قبل اگرمتهب :استثناء  

 رباره ماهیت حقوقی طالق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است ؟ د. 4

 .طالق رجعی است . 1

 .طالق بائن است . 2

 .فسخ نکاح محسوب می شود  .3

 .درصورت تمکین شوهر ، طالق رجعی و اگر نه فسخ نکاح محسوب می شود  .4

 "باوجود اینکه سایر طالقها اصوال .محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده کتاب اشخاص و  216، شماره  2گزینه 

 . باین است  رجعی است  ولی طالق به حکم دادگاه ، اصوالً

 م می شود ؟ یاگروراث متوفی یک عمه و یک دایی و شوهر اوباشند ، ترکه او چگونه تقس -۱

 .می گیرد  نصف ترکه به شوهر ، ثلث آن به دایی وسدس آن به عمه تعلق .1

 .صف ترکه به شوهر و نصف دیگر بالسویه به دایی و عمه تعلق می گیرد ن.2

 .نصف ترکه به شوهر و ثلث آن به عمه و سدس آن به دایی تعلق می گیرد  .3
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 . نصف ترکه به شوهر و نصف دیگر به دایی و عمه به نسبت ذکور دو برابر اناث تعلق می گیرد .4

 م .ق 331و  331، مواد  1گزینه 

متر مربع مورد معامله واقع می  211متر است به تصور  2۱1زمینی که مساحت واقعی آن  .6

موضوع معامالت عدیده قرار می گیرد ؛ آخرین خریدار متوجه اضافه مساحت  "شود و بعدا

 آن می شود ؛ کدام گزینه در مورد مازاد مساحت زمین صحیح است ؟ 

 .وشنده تعلق دارد بنابراین خریدار باید اضافه مساحت را به آخرین فروشنده مسترد نماید به فر -1

 .به آخرین خریدار تعلق می گیرد که بایستی بهای روزآن را به اولین فروشنده یا وارث او بپردازد  -2

 .به آخرین خریدار تعلق می گیرد که بایستی بهای روز آنرا به ید قبلی خود بپردازد  -3

 .می گیرد وق ثبت به آخرین خریدارتعلق دبرمبنای ثمن مندرج دراولین سند انتقال و تودیع آن درصن -4

 م.ق 311و  311و مواد ث .ق 143، ماده  4گزینه 

 درصورت تعدد اقارب واجب النفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است ؟  .7

 .اوالد ، زوجه ، منفق ، ابوین  .1

 .ابوین ، اوالد ، زوجه ، منفق  .2

 .منفق ، زوجه ، اوالد ، ابوین  .3

 .زوجه ، منفق ، اوالد ، ابوین . 4

نفقه خود منفق ، مقدم بر سایر افراد واجب النفقه . م .ق 1203و  1202و  1200و  1133به استناد مواد  . 3گزینه 

 . است 
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ساختمانی رابدون اذن مالک آن به مدت دو سال با اجازه بهای معلوم  اگرشخصی فضولتاً -8

اجاره دهد به شرط اینکه درآن کولر گازی نصب و به مستاجرتحویل داده شود ، اگرمالک 

 بدون اطالع ازشرط مذکورعقد را تنفیذ نماید ، وضعیت قرارداد چگونه است ؟ 

 .عقد نافذوشرط صحیح است  -1

 .طل است عقدنافذ وشرط با -2

 .عقد همچنان غیرنافذ است  -3

 .عقد و شرط هر دو باطل است  -4

البته  .تنفیذ بدون اطالع ازشرط درحکم عدم تنفیذ است ، بنابراین عقد همچنان غیرنافذ باقی می ماند .  3گزینه 

را خواهد  حق فسخ بیع( مشروط علیه)می توان چنین نظر داد که عقد نافذ است و تنفیذکننده جاهل به شرط 

 . داشت 

و هزینه آن ......... درصورت فوت پدر و امتناع مادر ازحضانت طفل ، حضانت برعهده  -9

 . است .......... برعهده 

 دولت  –دولت  -2                                   اجداد                    –اجداد  -1

 جد پدری –جدپدری  -4                   مادر   –کسیکه دادستان معین می کند  -3

 . توضیحات تکمیلی درقسمت مربوطه درپاسخنامه . م . ق  1133و  1182؛ به استناد مواد  3گزینه 

 ..................قانون ایران ازآثار ادبی اتباع بیگانه  -11

 .حمایت نمی کند  -1

 .به شرط رفتار متقابل حمایت می کند  -2

 .حمایت می کند  بدون قید و شرط -3

 .به شرط نخستین چاپ یا پخش آنها در ایران حمایت می کند  -4

دوره مقدماتی حقوق  234و  233و صص نون حمایت حقوق مولفان و مصنفان قا 22ماده ،  4گزینه 

 .دکتر صفایی  1مدنی ج 
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 حقوق معنوی مولف شامل چه حقوقی است ؟  -11

 .نداشته باشد هرحقی که ارزش مالی و اقتصادی  -1

 .حق انتشار ، حق حرمت نام و حق حرمت اثر -2

 .حقوق مربوط به شخصیت پدید آورنده   -3

 .حق هرگونه بهره برداری ازاثر -4

دوره مقدماتی  234و  233و صص نون حمایت حقوق مولفان و مصنفان قا 3؛ به استناد ماده  2گزینه 

 .دکتر صفایی  1حقوق مدنی ج 

ازدواج نموده و شش ماه پس ازازدواج  "حالل نکاح اول مجددازنی پس ازان -12

 ...............طبق قانون مدنی پدرطفل . خود فرزندی به دنیا آورده است 

 .شوهراول است  -1

 .شوهر دوم است  -2

 .به کمک قرعه مشخص می شود  -3

 .به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می شود  -4

 «للفراش و للعاهر الحجر دُلَالوَ» : و قاعده فقهی فراش  م. ق  1160؛ به استناد ماده  2گزینه 

هرگاه صرف منافع موقوفه درامورخاصی که واقف تعیین کرده است ممکن نباشد  -13

 ، منافع موقوفه درچه راهی مصرف خواهد شد ؟ 

 .تبدیل به احسن خواهد شد  -1

 .دراختیارسازمان اوقاف گذاشته خواهد شد  -2

 .راههای خیر که نفع عام داشته باشد ، خواهد شد صرف  -3

 .صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد ، خواهد شد  -4

 . قانون اوقاف  1و تبصره ماده  م. ق  31؛ به استناد ماده  4گزینه 

 ..................عقد شانسی و احتمالی درحقوق ایران  -14

 .        صحیح است  -1

 .باطل است  -2

 باطل است  "صحیح ولی استثنائا "اصوال -3

 .صحیح است  "باطل ولی استثنائا "اصوال -4
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 "و استثنائا( م .ق 614ماده )باطل  "عقد شانسی اصوال.  م. ق  611 و 614؛ به استناد مواد  4گزینه 

 .است ( م .ق 611ماده )صحیح 

 

 اقامتگاه و محل سکونت چه رابطه ای با یکدیگردارند ؟  -1۱

درمورد اشخاص طبیعی اقامتگاه محل سکونت و درمورد اشخاص حقوقی اقامتگاه مرکز مهم -1

 .اموراست 

 .محل سکونت غیر ازمرکز مهم امورشخص است اما اقامتگاه مرکز مهم اموراست  -2

 .اقامتگاه مرکزمهم امور است ، به شرط اینکه محل سکونت نیز باشد  -3

 .دف به کار می روند تفاوتی ندارند و به طور مترا -4

 م. ق  1002؛ به استناد ماه  2گزینه 

 

 اثر قهقرایی دارد یا خیر ؟( معلق علیه ) آیا در عقد معلق تحقق شرط  -16

 .اثر قهقرایی دارد و از روز عقد موثر است  -1

 .اثر قهقرایی ندارد و از زمان تحقق شرط موثر است  -2

 .د و در قراردادهای غیرمالی فاقد این اثر است درقراردادهای مالی اثر قهقرایی دار -3

 .نسبت به منافع مال مورد انتقال اثر قهقرایی دارد ولی نسبت به عین اثر قهقرایی ندارد  -4

 ...قانون مدنی در 113ماده  4حاشیه  . 2گزینه 

و ( نظریه نقل)اصوالً قاعده کلی در حقوق ما این است که اثر هر شرط یا عمل حقوقی نسبت به آینده باشد

مانند عقود . تسرّی آثار نسبت به گذشته خالف اصل است و جز در موارد متیقِن نمی توان به آن حکم کرد 

 .حاکم است « کشف حکمی »فضولی و اکراهی که در آن ها استثنائاً نظریه 

 نظریه نقل در عقد معلق 

همان طور که گفته شد هر جا که قانون . آینده 1فروش باغ به شرط تغییر کاربری از باغ به مسکونی تا سال

عقل و منطق حقوقی چنین اقتضاء می کند که تسری آثار عقد به گذشته . نظریه نقل مالک است:ساکت باشد

 . خالف عقل باشد 
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   نظریه کشف حکمی حاکم است                                          در عقود فضولی و اکراهی     . 

بر طبق نظریه کشف حکمی منافع و نمائات از تاریخ عقد تا تاریخ اجازه در عقود فضولی و اکراهی متعلق به 

خ عقد تا ولی در عقد معلق نظریه نقل حاکم است و منافع مورد معامله از تاری( م.ق211ماده )خریدار است 

 .تاریخ تحقق معلق علیه یا شرط تعلیقی به فروشنده تعلق دارد مگر اینکه شرط خالف شده باشد

 ................درحقوق ایران با توجه به قانون ورویه قضایی صغیربا رسیدن به سن بلوغ  -17

 .ازحجر خارج می شود  -1

 .ازحجر خارج نمی شود  -2

 .خارج می شود درامور غیرمالی از حجر  -3

 .در مورد اموالی که درتصرف صغیر است از حجر خارج می شود  -4

 3م اصالحی تعارض دارد چون دختر .ق 1041البته این سوال با ماده . آن  2و تبصره م .ق 1210، ماده  3گزینه 

توان گفت با  بنابراین نمی. سال تمام قمری که بالغ شرعی است نمی تواند ازدواج کند مگر با شرایطی خاص 

از اشخاص تنها پسران مگر منظور  شوندبه بلوغ شرعی در امور غیرمالی از حجر خارج می  اشخاص رسیدن

. سال از حجر در امور غیرمالی خارج می شوند 11با رسیدن به م .ق 1041و  1210که با توجه به مواد باشند 

همان . شد را ناظر به امور غیرمالی دانسته است رچون آن وجود دارد  2و تبصره  1210همچنین تعارض بین ماده 

نقدی  : برای آگاهی بیشتر در این مورد رجوع شود به مقاله .)طور که می دانیم رشد مخصوص امور مالی است 

 (قانون مدنی دکتر محمدحسین شهبازی 1210بر ماده 

درصورتی که پس از اعمال حق شفعه و مطالبه شفیع ، خریدارازتحویل مال مورد شفعه  .18

 .........................خودداری نماید مسئولیت خریدار 

 . حتی درصورت تعدی و تفریط منتفی است  -1

 .درهرصورت منوط به تصریح شفیع است  -2

 . مطلق است خواه مستند به تقصیر او باشد یا نباشد -3

 .منوط به تعدی و تفریط است  -4
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وقتی که شفیع ، بعد ازمطالبه مالک ازتسلیم مال  ...آن از قانون مدنی در  2و حاشیه  111؛ به استناد ماده  3گزینه 

بنابراین باوجود . تبدیل می کند «  ضمانی» به «  امانی» همین خودداری ، ید او را ازعنوان . خودداری می نماید 

ولی از (  م.ق111قسمت اخیر ماده . )حاکم بوده و مشتری ضامن نبود «  قاعده استیمان» ازمطالبه ، اینکه بعد 

لحظه خودداری از تسلیم مال یا انکار ازوجود مال در ید او ؛ غاصب محسوب می شود و مسئول هر نقص و 

 .  عیبی است که به مال وارد می آید هرچند که درنتیجه تقصیراو نباشد 

 ...........ش سه دانه برنج به قیمت سی ریال فرو -19

 .صحیح است  -1

 .باطل است  -2

 .صحیح است  "باطل و نوعا "شخصا -3

 .صحیح است  "باطل و شخصا "نوعا -4

یعنی مال مورد معامله ابتدا باید نزد .شخصی و نوعی است مالک مالیت داشتن م .ق 341و  211مواد ،  4گزینه 

گاه نزد عرف مالیت ندارد ولی در رابطه . طرفین مالیت داشته باشد و سپس نزد عرف عقالء قابل داد و ستد باشد 

مالک )فروش سه دانه برنج از نظر عرف عقالء . طرفین دارای مالیت است مثل فروش عکس های خانوادگی 

بنظر می رسد ( مالک شخصی. )است و صحیح است ولی در رابطه شخصی طرفین دارای مالیت  باطل( نوعی

 .بطالن چنین معامله ای چه از نظر نوعی و چه از نظر شخصی بیشتر با منطق حقوقی سازگار باشد 

درعقد وصیت تملیکی اگر میان ایجاب ، فوت موصی ، قبول موصی له و تقسیم ترکه  .21

 وصیت ازچه تاریخی ثابت می شود ؟  فاصله باشد آثار

 فوت موصی  -2ایجاب موصی                                    -1

 تقسیم ترکه توسط وراث -4قبول موصی له                                   -3

ه مذکور ، پس به ماد "اثر وصیت که تملیک مال برای موصی له است  مستندا. م .ق 128؛ به استناد ماده  3گزینه 

  . از قبول موصی له  بعد از فوت موصی ، محقق می شود

 

 



134 
 

 «  98آزاد  کارشناسی ارشد»

سه برادرامی ، دوبرادرابی ، جده ابی ، جد امی و : چنانچه وراث متوفی عبارت باشند از .1

 زوجه ؛ درخصوص سهم االرث اصناف وراث کدام گزینه صحیح است ؟ 

 یک سوم ، دوسوم ، یک ششم ، یک چهارم .1

 یک سوم ، یک چهارم ، پنج دوازدهم .2

 یک ششم ، دوسوم ، یک ششم ، یک چهارم .3

 یک سوم ، دوسوم ، یک ششم .4

 م . ق  328و  324؛  به استناد مواد  2گزینه 

 : ق بیان اراده ردرحقوق مدنی ما ، از نظراسباب و ط. 2

 . لفظ همواره موضوعیت دارد .1

 .الفاظ یکی ازطرق بیان اراده اند .2

 .لفظ طریقیت دارد .3

 .  3و  2موارد .4

ازجمع مواد مذکور، استنباط می شود که لفظ یکی از طرق .  م. ق  134و  132 و 131  ؛ به استناد مواد 4گزینه 

بنابراین بکار بردن لفظ . بیان اراده است زیرا عقد ممکن است بوسیله معاطات یا طرق معمول دیگر انجام شود 

 .دارد نه موضوعیت « جنبه طریقیت » برای بیان اراده 

 : عقد  چنانچه فرد غیررشیدی مبادرت به انعقاد نکاح نماید ؛. 3

 .غیرنافذ است  -2             .              باطل است  -1

 .صحیح است  -4           .         قابل فسخ است  -3
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در امور مالی است نه امور  "، صرفا( غیررشید)محجوریت سفیه .  م. ق  1214و  1064؛ به استناد ماده  4گزینه 

 .نکاح : غیرمالی مانند 

 : رخصوص انعقاد عقود ، چنانچه اشتباه درشخصیت طرف مقابل باشد د. 4

 .عقد همواره باطل است .1

 .اگراشتباه درشخص طرف معامله خللی وارد نیاورد عقد قابل تنفیذ است .2

 .درعقود تبرعی موجب بطالن عقد است .3

   .وقوع اشتباه همواره باید مربوط به علت عمده عقد باشد . 4

اشتباه درشخصیت طرف معامله ، سبب بطالن عقد نیست  ...قانون مدنی در  201ماده  4؛ حاشیه  3گزینه 

درعقود  "معموال. مگراینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد که دراین صورت عقد باطل خواهد بود 

 تبرعی و رایگان ، شخصیت طرف علت عمده عقد است

 یک ازگزینه های ذیل مواجه ایم ؟ مورد جریان خیارتبعض صفقه ، با کدام در. ۱

 لم یقع و ماوقع لم یقصد             دَصِقُ ما .1

 قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد .2

 الزعیم غارم  .3

 . من له الغنم فعلیه الغرم . 4

بخش : درخیار تبعض صفقه ، عقد به دو بخش تقسیم می شود  ...قانون مدنی در  441ماده  1؛ حاشیه  2گزینه 

در مورد بخش صحیح ، خیار تبعض صفقه ( انحالل به جهت فسخ یا بطالن یا انفساخ) صحیح و بخش منحل 

. بنابراین درجریان اعمال این خیار ، عقد واحد به عقود متعدد صحیح و منحل منحل می شود . وجود دارد 

 (واحد به عقود متعدد قاعده انحالل عقد )

به معنای ، بعض بعض شدن « تفعل » بر وزن « تبعض » چنین تحلیلی از نام این خیار نیزاستنباط می شود زیرا 

 .  عقد واحد به بعض صحیح و بعض منحل است تقسیم است و به مفهوم ( تکه تکه شدن )
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 : تعهد به نفع ثالث . 6

 .قراردادهاست از استثناهای اصل نسبی بودن .1

 .ازمصادیق اصل نسبی بودن قراردادهاست .2

 .چنانچه موجب ورود ضرر به ثالث باشد ، قابل تنفیذ است .3

 .بدون توجه به اراده ثالث صحیح است .4

 ...قانون مدنی در  136ماده  1؛ حاشیه  1گزینه 

 : مقبوض به عقد فاسد . 7

 .                       مشمول احکام ید امانی است .1

 . با قبول ثالث قابل ترتیب اثر است .2

 .ازمصادیق درحکم غصب تلقی می شود .3

 . هیچکدام .4

  :در حکم غصب دو مصداق دارد  ..قانون مدنی در  361ماده  1؛ حاشیه  3گزینه 

از . کسی که مالی به یکی از عقود امانی در تصرف اش باشد و از استرداد آن امتناع یا انکار نماید  .1

 ( م.ق 310ماده . )تاریخ امتناع یا انکار در حکم غاصب است 

مانند اصیل جاهل به فضولی . کسی که مال غیر را در تصرف دارد و به عدم استحقاق خود جاهل است  .2

 ( م.ق 321ماده . )ی بودن عقد در بیع فضول

 : دراحکام عقد بیع . 8 

 .حکم قاعده تخییری برعرف مقدم است .1

 .چنانچه طرفین درمورد قواعد تخییری سکوت کنند ، این قواعد اجرا نمی شود . 2

 .عرف برقاعده تخییری ترجیح دارد .3
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 .حکم قاعده تخییری با عرف غیرقابل جمع است . 4

 .   م. ق  10و   381و  210؛ به استناد مواد  3گزینه 

 : موارد زیر در طول هم دیگر هستند 

 نظم عمومی قانون امری( 1

 .اصل آزادی قرارداد ها و اصل حاکمیت اراده ==           قرارداد خصوصی،توافق طرفین         ( 2

 .مفسر اراده ضمنی طرفین، اصل حاکمیت اراده        عرف( 3

 قانون تکمیلی( 4

طرفین را تفسیر  « اراده ضمنی» این است که عرف ( قاعده تخییری )علت تقدم حکم عرف بر قانون تکمیلی 

ذ و می کند و بر طبق اصل حاکمیت اراده ، قراردادهای خصوصی مادام که مخالف قوانین امری نباشد ، ناف

پس منعی وجود ندارد که یک قرارداد خصوصی ، مخالف قانون تکمیلی باشد و ( م .ق 10ماده . )ر است معتب

و درمقام تعارض اراده  « اراده ضمنی طرفین است که به صراحت ابراز نشده است» حکم عرف نیز 

 . ضمنی با حکم قانون تکمیلی ، اراده که همان عرف است ، حاکم است 

 : « تقدم حکم عرف بر قانون تکمیلی »  خالصه استدالل

 (اصل حاکمیت  اراده )درصورت تعارض اراده طرفین با حکم قانون تکمیلی ، اراده حاکم است 

 . است  « اراده ضمنی طرفین »حکم عرف نیز همان 

 . با قانون تکمیلی ، حکم عرف مقدم است ( اراده ضمنی طرفین )درصورت تعارض عرف  :نتیجه 

هرگاه مالک ، ذمه یکی ارغاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند ، حق ))  .9

 چرا ؟ (( « م . ق  321ماده » . رجوع به غاصبین دیگرنخواهد داشت 

 . زیرا ابراء اسقاط حق است . 1

 .جب هم می تواند دربرخی موارد صحیح باشد م یَمالَ ابراءِ زیرا. 2
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 .ن واحد است زیرادراین مورد دی. 3

 .   هیچکدام . 4

وقتی چند غاصب  یک مال را غصب کرده اند یا یکی از آنها .  م . ق  140و   321اد و؛ به استناد م 1گزینه 

 « دین واحد» و  « مدیون متعدد» غصب کرده است ودرچند دست نقل و انتقال پیدا کرده است، درواقع 

درچنین حالتی ، عدالت و منطق حقوقی اقتضا ء می نماید که مال مورد غصب یکبار اخذ شود نه چند بار .  است 

برای مالک بوجود می آید و با  « داراشدن بالجهت» زیرا اگر چند بار اخذ شود . از هرکدام از غاصبین 

بنابراین . حکم اخذ مال است ابراء ذمه غاصب نیز یک ایقاع الزم و در. م تعارض پیدا می کند .ق 140ماده 

مثل یا قیمت مال را ازدیگران بگیرد  "مالک نمی تواند پس از ابراء ذمه آنان ، که درحکم اخذ مال است مجددا

که درصورت اخیر منعی برای اخذ . ابراء یکی از غاصبان باشد نه تمام آنها "، مگراینکه قصد او از ابراء ، صرفا

صحیح است چون در تعاقب ایادی ،   3عبارت مندرج در گزینه .بقیه وجود ندارد مثل یا قیمت  مال مغصوب از 

الساقِطُ »دین واحد است و مدیون متعدد ولی علت قابل رجوع نبودن ابراء آن است که ابراء اسقاط حق است و 

  « . چیزی که ساقط شده قابل رجوع نیست . ال یَعود 

 محسوب می شود ؟ ( تملیکی)قوق ما درکدامیک از موارد ذیل ، عقد بیع درح.11

 .هرگاه مبیع کلی درمعین باشد  .1

 .هرگاه مبیع عین معین باشد  .2

 رگاه مبیع کلی فی الذمه باشد ه. 3

 . تمام موارد .4

 م . ق  331؛ به استناد ماده  4گزینه 

 عین معین،عین شخصی،عین خارجی                                                                                  

  عین کلی،کلی فی الذمه،کلی:             عین مبیع      

 حکم عین معینخرید و فروش                          ثمن                               کلی در معین،در  =بیع
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عمل حقوقی خالص است، قابل اشاره با این و آن است و فقط یک مصداق دارد،به (تعیین شده=)عین معین(1

م و قاعده المبیع یُملَکُ .ق 362ماده  1بند .) محض ایجاب و قبول محقق می شود و تملیک صورت می گیرد

 (بِالعَقد

دارد،بعد از تسلیم فرد یا تعیین مصداق، تملیک حاصل بی نهایت مصداق  (صادق بر افراد عدیده=)عین کلی(2

 .می شود

 .مقدار معینی از شی متساوی االجزاء =کلی در معین یا در حکم عین معین(3

 : وضع حقوقی اخذ به شفعه فضولی و اخذ به شفعه اکراهی  -11

 . درهرحال بطالن است .1

 .علی االطالق قابل تنفیذ است  .2

 .به مصلحت باشد ، تنفیذ آن صحیح است  چنانچه اخذ به شفعه.3

 .دو مورد مزبور ازحیث وضع حقوقی حکم یکسان ندارند  .4

م و استفاده از وحدت مالک آن می توان ایقاع اکراهی را نیز مانند عقد .ق 203اگرچه طبق ماده  .  4گزینه 

اکراهی ، غیرنافذ دانست ولی در برخی ایقاعات که اساس ایجاد و انشاء آنها باید فوری صورت بگیرند مانند 

         . نها موجب بطالن آنهاست اعمال خیار عیب و غبن و تدلیس و اخذ به شفعه ؛ نظر داده شده که اکراه در آ

 (181دکتر کاتوزیان، ایقاع،شماره ) 

 : ضمان درک در مورد فروشنده  .12

 . ان قهری است به رد مثل یا قیمت مبیع ضم. 1        

 .ضمان معاملی است  .2         

 .ضمان عقدی است  .3         

    . ازاحکام ید ضمانی است نسبت به مبیع  .4         

 .، قبال توضیح داده شد  2گزینه 
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 : درحقوق مدنی ما و مبانی آن از نظر تحلیلی  -13 

 .رفین منفسخ می شود طفقط عقود جایز اذنی به موت و جنون احد  -1         

 .کلیه عقود جایز به موت وجنون احد طرفین منفسخ می شوند  -2         

درکلیه عقود جایز عدم رشد یا عروض حالت سفاهت در تمام موارد مشمول حکم جنون  -3         

 .وموت احد طرفین است 

 .دروکالت و ودیعه ممکن است با عروض اسباب سالب اهلیت عقد منفسخ نشود  -4        

ا موت و جنون احد طرفین ر باید گفت که تمام عقود جایز بوبا وجود ماده مذک. م .ق 314؛ ماده  1گزینه 

 .بلکه حکم آن مخصوص عقود جایز اذنی است . منفسخ نمی شود مانند رهن 

 :ضمان تلف مورد معامله درزمان خیار  -14

 .همواره برعهده بایع است  -1      

 .همواره برعهده مشتری است  -2     

 .چنانچه متعاملین هر دو خیارفسخ داشته باشند برعهده بایع است  -3    

 .برعهده کسی است که خیارفسخ ندارد  -4    

درمعامله همواره تلف بعد ازعقد برعهده کسی است که خیارفسخ ندارد . م .ق 413به استناد ماده ؛  4گزینه 

ولی اگرطرفین هر دو خیار فسخ داشته باشند تلف . التلف فی زمن الخیار ممن الخیار له : چنانکه گفته اند 

به م بر این اساس است که مالکیت را از زمان انقضای خیار .ق 413 حکم ماده توجیه. برعهده مشتری است 

« بیع یُملَکُ بِالعَقد المَ» و قاعده فقهی  م.ق 362ماده  1م و بند .ق 363ماده  طبق شود حال آنکه خریدار منتقل

 با مبانی پذیرفته شده در قانون مدنی ما م.ق 413ماده  زمان عقد به خریدار منتقل می شود بنابراینمالکیت از 

عدالت معاوضی در حقوق : برای مطالعه انتقادی راجع به این ماده مراجعه شود به کتاب . ) سازگارنیست 

 (بضمبحث اول قاعده تلف مبیع قبل ق 2موضوعه و رویه قضایی از محمد خاکباز فصل 
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هرگاه مستاجرنسبت به عین » : قانون مدنی  که مقرر می دارد  487با توجه به حکم ماده  -1۱ 

مبنای « . مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجرحق فسخ دارد 

 فسخ کدامیک از خیارات زیر است ؟ 

 خیارشرط  -2                                               خیارتعذرتسلیم            -1            

 هیچکدام  -4خیارتخلف شرط                                                        -3            

در تمام اجاره ها این شرط غیرصریح وجود . م خیارتخلف از شرط ضمنی است .ق 418مبنای ماده  ، 3گزینه 

دارد که مستاجر امین دلسوز برای عین مستاجره باشد بنابراین تخلف از این شرط به موجرحق فسخ اجاره را     

 .می دهد 

 : عقد اجاره ای فضولی محسوب می شود که  -16

 .موجر مالک منافع نباشد اعم از اینکه مالک عین باشد یا نباشد  -1      

 .موجر مالک عین نباشد اعم از اینکه منافع باشد یا نباشد  -2     

 . مالک هیچکدام از عین یا منفعت نباشد  "موجر لزوما -3    

 عین مستاجره متعلق به موجر نباشد  -4    

دراجاره . عقد فضولی عقدی است که فرد مالک مورد معامله نباشد .  م. ق  241و   483؛ به استناد ماده  1گزینه 

بنابراین شرط فضولی بودن اجاره این است که شخص مالک منافع .است نه عین  «منفعت » ، مورد معامله ، 

       .نباشد اعم ازاینکه مالک عین باشد یا نباشد 

 کدامیک از گزینه های زیردرست است ؟ -17

لیکی بودن عقد بیع محسوب می تاخیر درتسلیم مبیع عین معین بموجب قرارداد ازاستثناهای قاعده تم -1

 شود 

 .تعدد خریداران دربیع مال غیرمنقول قابل تقسیم با فرض وحدت عقد منافاتی با حق شفعه ندارد   -2

 .  قصد انشای حکم رضای مقارن باآن را ندارد ابراز ،درحقوق مدنی رضای موخر بر -3

 .   برخی ازقواعد مربوط به موعد محل و هزینه های تسلیم درحقوق مدنی ما جنبه تخییری ندارند  -4
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شرط ایجاد اخذ به شفعه ، این است که باید دو شریک ... قانون مدنی در  101ماده  3حاشیه .  2گزینه 

نفر  10یرمنقول ، حصه خود را به ولی این به این معنا نیست که اگرشریک مال غ. وجود داشته باشند نه بیشتر

یا بیشتر فروخت ، شریک دیگر حق شفعه نخواهد داشت یا اینکه اگر شریک فوت کرد و چند نفر وراث او 

» است نه  «ایجاد حق » بودند ، حق شفعه وجود ندارد بلکه شرط محدود بودن شریکان برای مرحله 

و  363طبق ماده   1گزینه . مالک این است که یک لحظه قبل از اخذ به شفعه دو نفر باشند  «اجرای حق 

م غلط است چون به مجرد عقد مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود حتی اگر .ق 362ماده  1بند 

ر تسلیم را از ریالی از ثمن و هیچ قسمتی از مبیع تسلیم یا تادیه نشده باشد بنابراین نمی توان تاخیر د

م غلط است  چون رضای موخر بر قصد .ق 211هم طبق ماده  3گزینه.استثناهای تملیکی بودن عقد دانست 

در عقد اکراهی . انشاء سبب تنفیذ عقد فضولی از ابتدا می شود بنابراین حکم رضای مقارن با عقد را دارد 

تکمیلی یا تخییری دارند یعنی خالف آن  قواعد تسلیم عوضین هم اصوالً جنبه .هم این حکم جریان دارد

 .می توان تراضی کرد 

 مقایسه مالکیت منفعت با حق انتفاع کدام گزینه درست است ؟  درمورد -18

درمورد مالکیت منفعت ، فی الواقع تفکیک وجود دارد درحالیکه درمورد حق انتفاع ،  -1           

 . تفکیک مالکیت وجود ندارد 

ع ایجاد می شود برعکس حق رمورد مالکیت منفعت، ذرات منافع درملک مالک منافد -2           

 .انتفاع

مالکیت امری مقول به تشکیک است ولذا حق انتفاع درمرتبه اخف از مالکیت منفعت  -3           

 . قراردارد

 . تمام موارد  -4       

است  «مالک منفعت »دراجاره ، مستاجر ... قانون مدنی در  23ماده  2و حاشیه  40ماده  2حاشیه .  4گزینه 

ازملک را پیدا می کند و مالکیتی نسبت به منافع نخواهد  «اجازه انتفاع » "ولی درحق انتفاع ، منتفع صرفا

تفکیک »دیگر در اجاره بنابراین حق انتفاع درجه ای ضعیف تر از مالکیت منافع است  و از سوی .داشت 

موجر است و دیگری مالک  "وجود دارد یعنی دو مالک وجود دارد یکی مالک عین که معموال «مالکیت

وجود دارد ، بدین معنا که مالک عین و منافع ،  «وحدت مالکیت»منافع ، که مستاجر است ولی درحق انتفاع 
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ل است و منتفع ، هیچگونه مالکیتی نسبت به مایک شخص هستند و آن شخص ، همان واگذار کننده حق انتفاع 

به دیگر سخن حق انتفاع داشتن با مالکیت منافع داشتن . مورد انتفاع را نخواهد داشت بلکه صرفاً حق انتفاع دارد 

     . دو مقوله متفاوت هستند 

 :     درعقد رهن درصورت اطالق عقد  -19

 .ت تمامیت عین مرهونه وثیقه هرجزیی ازدین اس -1

 .اگرراهن مقداری از دین را اداء کند حق دارد مقداری از رهن را مطالبه کند  -2

 . آزاد است  اگرراهن مقداری از دین را اداء کند همان نسبت ازعین مرهونه قهراً  -3

 .  3و 2موارد  -4

 در دین کل.اصل تجزیه پذیری تعهدات در این مورد با استثناء مواجه است  م.ق 813؛ به استناد ماده  1گزینه 

 (لکُ برابر در لکُ.)شود نمی آزاد مال بدهی،کل را رهن از بخشی است،اگر مرهونه کل مقابل

نظریه عمومی تعهدات ، دکترکاتوزیان بخش تجزیه پذیری : برای اطالعات بیشتر رجوع شود به کتاب )

 (تعهدات

 ؛ چرا ؟  (قانون مدنی 71۱ماده )« . ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود»  -21

 .زیرا به حکم قانون دیون موجل متوفی به  موت او حال می شود  -1

 .زیرا به لحاظ زوال شخصیت مدیون دین به ترکه تعلق می گیرد  -2

 .فین می شود طر زیرا بقای دین برتاجیل درفرض وفات مدیون موجب بالتکلیفی و تضرر -3

 . تمام موارد  -4

یکی  م نیز.ق 801ماده .  ح کلیه دیون موجَل متوفی با فوت او حال می شوند .ا.ق 231، طبق عموم ماده  4گزینه 

چون هردینی پس از انعقاد ضمان، به ضامن منتقل می شود و ضامن مدیون می  است این حکم عاماز مصادیق 

این حکم از جمله مواردی است . اگر چنین حکمی پذیرفته نشود باعث تضرر طلبکاران و ورثه می شود  .  گردد

و موعد پرداخت آن مثالً اگر کسی صد میلیون تومان از متوفی طلبکار باشد . قاعده الضرر ایجاد حکم می نماید

داین اداشود و سپس تقسیم  سال صبر شود و تقسیم ترکه صورت نگیرد  تا دین 10سال بعد باشد باید  10

سال صبر کند که ممکن است هریک از وراث خود تا این ده سال  10یا طلبکار تا ( اضرار وراث)صورت گیرد 



144 
 

برای رهایی از هریک از این مشکالت احتمالی کلیه ( اضرار طلبکار)از دسترس خارج شوند یا فوت نمایند 

 . ل به فوت مدیون، حال می شود دیون موجَ
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 « 98وکالت بهمن »                                                 

اگرخریداردرضمن عقد بیع مستلزم شده باشد که برای پرداخت ثمن ، رهن بدهد و به این . 1

 : تعهد عمل نکند 

 . فروشنده حق فسخ معامله را دارد  -1

 .به درخواست فروشنده دادگاه متعهد را ملزم به اجرای تعهد می کند  -2

 .تحقق عقد منوظ به دادن رهن است ، تاخریداررهن ندهد  عقد واقع نمی شود  -3

 .فروشنده درصورتی حق فسخ معامله را دارد که اجبارمتعهد ممکن نشود  -4

 م .ق 383به استناد ماده  .  1گزینه 

، مال غیرمنقول است ولی نمی توان آنها  3و  1گزینه های . م . ق  11و  18و  11به استناد مواد  .4گزینه  -3

 . را غیرمنقول تبعی دانست 

هرگاه مبیع درحال معامله از حیث مقدار معین بوده و » : قانون مدنی  384مطابق ماده . 2

دروقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قسمت موجود را 

حق فسخ مشتری در این ماده مبتنی « ... با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید 

 خیارات است ؟  برکدامیک از

 خیار غبن  -2                             خیار تبعض صفقه                          -1

 خیار تدلیس  -4                                     خیارعیب                              -3

ویژه بطالن نیست و در هر موردی که  خیار تبعض صفقه ، صرفاً... قانون مدنی در  314ماده  2حاشیه  . 1گزینه 

دراین مسئله نیز ، نسبت به بخش دیگر . جریان دارد ( باطل یا منفسخ یا فسخ شود )بخشی از بیع به جهتی ، منحل 

 . صفقه وجود دارد  ضِعُبَ، خیار تَ
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 کدام گزینه  صحیح است ؟ .3

 . بنا و درخت که در روی زمین است غیرمنقول تبعی نامیده می شود -1

 .اموال منقولی که از طرف مالک اختصاص به زراعت داده باشد غیرمنقول تبعی نامیده می شود  -2

 ثمره یا حاصل متعلقات اموال غیرمنقول تا زمانی که چیده نشده ، غیرمنقول تبعی است  -3

 .حق انتفاع و حق ارتفاق از اموال غیرمنقول را غیر منقول تبعی می گویند  -4

که بواسطه عمل انسان در زمین یا بنا بکار رفته اند غیرمنقول  اموال منقولی. م .ق 11و  18و  11، مواد  4گزینه 

ادوات .  مصادیقی از مال غیرمنقول بواسطه عمل انسان هستند  3و  1گزینه .  بواسطه عمل انسان هستند 

م مال و توقیف اموال درحک موحیوانات مختص زراعت از طرف مالک زمین هم از حیث صالحیت محاک

م .ق 11طبق ماده  4گزینه . هم غلط است  2بنابراین گزینه ( م.ق 18ماده  غیرمنقول حکمی)غیرمنقول اند 

 . صحیح است 

سهم خود راوقف کند از لحاظ  اگرچند نفر به طور مشاع مالک زمینی باشند ویکی از آنها -4

 حقوقی چه وضعی دارد ؟ 

 .وجود ندارد وقف باطل است چون امکان قبض بدون رضایت شرکای دیگر  -1

 .وقف غیرنافذ است وصحت آن منوط به تنفیذ بقیه شرکاء است  -2

 . وقف صحیح است  -3

 .بتوان وقف را از ملک افراز نمود وقف صحیح است فقط درصورتی که  -4

م دراین مسئله ، یکی از شرکاء ، سه. وقف مال مشاع صحیح است . م .ق 11به استناد قسمت اخیر ماده  .3گزینه 

بنابراین نمی توان گفت که وقف فضولی است و . خود ازمال مشاعی را وقف کرده است نه سهم دیگران 

  .موجبی برای بطالن یا عدم نفوذ وقف ، وجود ندارد 
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 : اگر مال مورد ودیعه به اجبار ازامین گرفته شود واوچیزدیگر به جای آ ن اخذکرده باشد -۱

 .و امین به طور تضامنی مراجعه کند  امانت گذار می تواند به غاصب -1

 .امانت گذار می تواند عوض را قبول نکتد و به غاصب مراجعه کند  -2

 .ر ابه امانت گذار بدهد و عوضی را که گرفته متعلق به خود اوست  امین باید قیمت واقعی مال مورد ودیعه -3

 .مکلف به قبول آن است باید آنچه به عنوان عوض گرفته به امانت گذار بدهد و او  -4

وقتی مال مورد امانت به قهر و اجبار ازامین گرفته می شود ؛ مطابق . م .ق 621و  614به استناد مواد .  2گزینه 

ولی امانت گذار ( الیضمن االمین االعلی الیمین . )قاعده استیمان ، چون امین تقصیر نکرده است مسئول نیست 

 . نماید  ، می تواند به غاصب رجوع( مودع)

از مذاکراتی که طرفین داشته اند معلوم شده که قصد آنان انعقاد عقد اجاره نسبت به یک  -6

قطعه زمین مزروعی بوده است آنچه که تصریح شده عقد مزارعه است این توافق ازلحاظ 

 حقوقی چه وضعی دارد ؟ 

 .بعلت اشتباه در نوع عقد معامله باطل است  -1

 . عقد مزارعه واقع شده است -2

 .عقد اجاره واقع شده است  -3

 .به لحاظ اراده ظا هری با اراده باطنی عقدی واقع نشده است  -4

در حقوق ما اراده باطنی بر اراده ظاهری مقدم . م و قاعده العقود تابعة للقصود .ق 134به استناد ماده  . 3گزینه 

اگر هریک قصدشان با دیگری متفاوت بود مثال یکی قصداش اجاره و دیگری مزارعه بود آنگاه به دلیل  .است 

 (عیوب مانع از تراضی) .عدم تطابق ایجاب و قبول عقد تشکیل نیافته و باطل بود 
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 است ؟ زمانی و توسط چه کسی شرط صحت عقددرمعامله فضولی قدرت برتسلیم درچه  -7

 . توسط هر یک از مالک ومعامله کننده فضولی  در زمان تنفیذ عقد -1

 .درزمان تنفیذ عقد و فقط توسط معامله کننده فضولی   -2

 .در زمان انعقاد عقد و توسط مالک  -3

 .در زمان انعقاد و توسط معامله کننده فضولی   -4

چون در معامله فضولی از نظریه کشف حکمی پیروی شده است چنین . م .ق 384و  381ماده ؛ به استناد  1گزینه 

و چون با  و قدرت بر تسلیم هم در همان زمان شرط استفرض می شودکه در زمان اجازه ، عقد واقع شده است 

تنفیذ مالک، چنین فرض می شود که به فضول وکالت داده شده است بنابراین هر یک از موکل یا وکیل قدرت 

 . کافی است  ؛اشته باشندبر تسلیم د

اگرمهرزن عین معین باشد ونسبت به آن شرط خیارشده باشد پس ازفسخ تکلیف  -8

 مهرچیست؟

 .زن مستحق مثل یا قیمت مهردر زمان فسخ است  -1

 . زن مستحق مهر المثل است  -2

 .می باشد( یوم االداء )مهر در روز پرداخت (مثل یا قیمت )زن مستحق بدل  -3

 .اطل است و زن مستحق عین مهر است شرط ب -4

 . سوال فرض پس از نزدیکی را مطرح ساخته است بنظر می رسد م .ق 1063، ماد  2گزینه 
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اگر درضمن عقد الزمی انجام عملی متعارف بریکی ازمتعاملین شرط شود واو قبل از انجام  .9

 عمل فوت کند عقد و شرط چه وضعی دارد ؟ 

 .شرط به وسیله دیگری انجام شود باید از اموال متوفی ،  -1

 . چون انجام شرط ممتنع شده ، مشروط له حق فسخ عقد دارد  -2

 .چون انجام شرط غیر ممکن شده فقط شرط باطل است  -3

 . مشروط له فقط حق درخواست ناشی از عدم انجام شرط را دارد  -4

پس از فوت متعهد  قواعد عمومیزیرا عمل متعارف است و شرط مباشرت هم نشده است بنابراین طبق . 1گزینه 

یا از اموال متوفی   انجام دهندمنفسخ نمی شود ومنتقل به ورثه او می شود و باید وراث او آن تعهد را عقد ، 

 .کسی را اجیر نمایند تا انجام دهد 

معلوم شده که اضافه  یک قطعه زمین با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته است بعداً – 11

 مساحت دارد با توجه قوانین موضوعه معامله چه وضعی دارد ؟ 

 .فروشنده حق فسخ معامله رادارد  -1

 .هر یک از خریدار و فروشنده حق فسخ دارند  -2

 .مقدار اضافی مال فروشنده است  -3

درصندوق ثبت ذینفع می تواند قیمت مقدار اضافی را براساس اولین معامله به انضمام هزینه قانونی  -4

 .تودیع و اصالح سند را تقاضا نماید 

 ث  .ق 143به استناد ماده  . 4گزینه 
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 اگرصغیر غیرممیز بدهی خود رابه طلبکار بپردازد پرداخت چه وضعی دارد ؟  .11

 .پرداخت باطل است ولی مبلغ پرداختی قابل استرداد نیست  -1

 .استرداد میباشدپرداخت باطل است ولی مبلغ پرداختی قابل  -2

 .درصورت تنفیذ ولی یا قیم ، پرداخت صحیح است  -3

 .مبلغ پرداخت شده درصورتی قابل استرداد است که طلبکار آگاه به محجور بدون پرداخت کننده باشد  -4

اخت اعمال حقوقی صغیرممیز باطل و بالاثر است ؛ بنابراین پرد... . قانون مدنی در  263ماده  3حاشیه  . 1گزینه 

 .او باطل است ولی مبلغ پرداختی به دلیل تهاتر دین سابق و ایفاء ناروا، قابل استرداد نیست 

 

 اثر تعیین مدت درعقد وکالت چیست ؟  -12

 . موکل نمی تواند تا انقضای مدت وکیل را عزل کند  -1

 . انقضای مدت وکیل حق استعفا ندارد  تا -2

 .وکالت با انقضا ء مدت منتفی می شود  -3

 .هیچ تاثیری درعقدوکالت نداردچون عقدجایز است تازمانی که فسخ نشده به اعتبار خود باقی است  -4

م قاعده عمومی استنباط می شود که تعیین مدت درعقود جایز سبب الزم شدن .ق 116و  112ازمواد  . 3گزینه 

 . ی مدت می شود سبب زوال عقد جایز با انقضا "عقد نمی گردد و اثر تعیین مدت این است که صرفا
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شخصی مال راباعلم به اینکه مالک آن نیست فروخته و مبیع را تسلیم خریدار کرده است  -13

، مالک بیع راتنفیذ نکرده است هزینه هایی را که خریدار برای نگاهداری این مال صرف 

 کرده ، به عهده کیست ؟  

 .متضامنا مسئول هزینه ها هستند چون فروشنده فضولی و خریدار هر دو درحکم غاصب اند  -1

 .چون فروشنده بدون اذن مالک مال را فروخته است ضامن هزینه  ها است  -2

 ارد هزینه را ازمالک مطالبه کند چون خریدار ازعدم استحقاق خود در گرفتن مال بی اطالع بوده ، حق د -3

 . ها را ندارد  چون بیع باطل است گیرنده درحکم غاصب است و حق مطالبه هزینه  -4

م با عنایت به ماده مذکورکه خریدار جاهل بر فضولی بودن معامله ، حق مطالبه . ق  263به استناد ماده  . 2گزینه 

به استناداصل )خسارات و غرامات را ازفضول دارد و اینکه اصل برجهالت مشتری بر فضولی بودن معامله است 

ودراین مسئله عمل خریدار مال حمل بر این می برصحت می شودیعنی عمل افراد حمل صحت درروابط حقوقی 

که او را هداری مبیع را ازبایع فضولی او حق مطالبه هزینه های نگ( گرددکه ازفضولی بودن بی اطالع بوده است 

اما بایع فضولی ، چون درحکم غاصب تلقی می شود ،  (المغرور یرجع الی من غَرَه).داردفریب داده است ؛ 

 . هزینه هاست مسئول

، فروشنده قدرت برتسلیم قسمتی از مبیع را به طور دائم از اگر بعد از انعقاد عقد بیع -14

 ؟  دست بدهد عقد بیع چه وضعی دارد

 .عقد بیع فقط نسبت به همان قسمت باطل است  -1

 .عقد بیع فقط نسبت به همان قسمت منفسخ می شود  -2
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 .نسبت به همان قسمت دارد خریدار حق فسخ معامله را فقط  -3

 . عقد بیع نسبت به آن قسمت منفسخ می شود ونسبت به بقیه مشتری حق فسخ دارد  -4

ویژه بطالن نیست و در هر موردی  "خیار تبعض صفقه ، صرفا. آن  4و حاشیه  441به استناد ماده  . 4گزینه 

 . ریان دارد ج( باطل یا منفسخ یا فسخ شود )که بخشی از بیع به جهتی ، منحل 

خریدار ظرف سه روز بخشی از ثمن معامله راپرداخت کرده و فروشنده هم به همان  -1۱

 نسبت مبیع را تسلیم کرده ، معامله چه وضعی دارد؟ 

 حق فسخ برای هیچکدام از طرفین وجود ندارد و آنان ملزم به اجرای تعهد خود هستند  -1

 .کند فروشنده می تواند معامله را به طور کلی فسخ  -2

 .فروشنده فقط نسبت به باقیمانده ثمن حق فسخ دارد  -3

 .هریک از طرفین نسبت به باقیمانده مبیع یا ثمن حق فسخ معامله را دارند  -4

تادیه بخشی از ثمن یا تسلیم بخشی از مبیع ، مسقط خیار تاخیرثمن . م .ق 404و  402به استناد مواد . 2گزینه 

 .مبیع تادیه یا تسلیم شود نخواهد بود بلکه باید تمام ثمن یا

اگرعین مستاجره درمدت اجاره نیاز به تعمیرات داشته باشد و به مالک دسترسی نباشد  -16

 تکلیف چیست ؟

 فقط تا حدی که برای انتفاع ضروری باشد مستاجرمی تواند تعمیرکند وهزینه آنراازمالک مطالبه کند  -1

 تعمیرات کند و از اجاره بها کسر نمایدماه مال االجاره را صرف  6مستاجر می تواند تا  -2

 .مستاجر می تواند آنرا تعمیر کند وهزینه تعمیرات را ازمالک مطالبه نماید  -3

 .مستاجر می تواند عین مستاجره را تعمیرکند ولی حق مطالبه هزینه تعمیرات را ندارد  -4
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 . 1316م مصوب .و.م.ر.ق 21به استناد ماده .  2گزینه 

صادف دو وسیله نقلیه ، خارج از اداره راننده ها باشد وهیچکدام مقصر درصورتی که ت -17   

 نباشند ؛ جبران خسارت برعهده کیست ؟ 

 .به تساوی تقسیم می شود  خسارت بین آنان -1

 .هرکدام باید خسارت دارده به وسیله نقلیه دیگری را جبران کند  -2

 .هرکدام نصف خسارت دیگری را جبران  می کند  -3

 .مسئولیتی درقبال دیگری ندارد هیچکدام  -4

زیرا وقتی هیچیک ازراننده ها مقصر نیستند و حادثه درنتیجه قوه ... قانون مدنی در 331ماده  1حاشیه  . 4گزینه 

 .قاهره رخ می دهد ، منطقی به نظرنمی رسد که یکی از آنان مسئول جبران خسارات باشند 

و بعضی از شرکاء به ضرر دیگران حاضر به اگر مال مشترک بین چند نفرخرابی پیداکند -18

 : تعمیر نباشند 

 .دادگاه برای رفع ضرر فقط شرکای ممتنع را اجبار به فروش سهم خود می کند  -1

درصورتیکه مال قابل تقسیم نباشد دادگاه شرکای ممتنع را به شرکت درتعمیر یا فروش و یا اجاره ی  -2

 .سهم خود اجبار می کند 

 .توانند مال را تعمیر کنند و سهم شرکاء مم تنع را مطالبه نمایند شرکاء دیگر می  -3

 .  شرکاء می توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه ممتنع یا ممتنعین را فقط اجبار به تعمیر کنند  -4

قنات در ماده مذکورخصوصیتی ندارد حکم ماده در هرمال مشترک جریان . م .ق  134؛ به استناد ماده  2گزینه 

 ( وحدت مالک. )دارد 
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اگر دعوای ناشی ازبطالن معامله در دادگاه مطرح باشد وطرفین با یک دیگر صلح کنند ،  -19

 این صلح چه وضعی دارد ؟ 

 .صلح  باطل و بال اثر است  -1

 . صلح صحیح و نافذ است  -2

تی صحیح است ، که طرفین به صراحت از بطالن صرف نظر نموده و به صحت صلح فقط درصور -3

 .معامله اقرار کنند 

 .اگرصلح دردادگاه واقع شود ، صلح صحیح و اال غیر نافذ است  -4

 .م  .ق  861؛ به استناد ماده  2گزینه 

 : اگریکی از نامزدها بدون هیچگونه عذرموجهی ازازدواج خودداری کنند  -21

 .پرداخت نصف هزینه های متعارف طرف دیگراست مسئول  -1

 .فقط باید هزینه های متعارفی را که نامزد دیگر متحمل شده ، پرداخت نماید  -2

 .هیچ مسئولیتی نسبت به هزینه های طرف دیگر ندارد  -3

 . باید کلیه هزینه هایی که طرف دیگر متحمل شده ، پرداخت نماید  -4

م البته اگر یکی از نامزدها بدون عذر موجه از ازدواج خودداری کند و از این . ق  1031به استناد ماده .  3گزینه 

ا ضامن خسارات مادی و معنوی وارده به طرف مقابل .ق 40حق قانونی اش سوءِ استفاده نماید به استناد اصل 

 .  است
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 « 98وکالت آذر »                                            

 ....ال موکل تعدی نماید اگر وکیل نسبت به م -1

 .ید وکیل هم ضمانی می شود  وکالت منفسخ و -1

 .دیگری وکالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وکالتش منتفی می شود  -2

 .د او ضمانی می شود وکالت او باقی می ماند اما یَ -3

 .برای اجرای وکالت باید اذن مجدد بگیرد  -4

وکیل نسبت به مال موکل ، تاثیری دراعتبار وکالت ندارد و سبب انفساخ ( تعدی یا تفریط ) ؛ تقصیر  3گزینه 

ید امانی او را به ید  "تصریح شده است  و صرفا 681زیرا اسباب انفساخ وکالت درماده . وکالت نمی شود 

 . ضمانی تبدیل می نماید 

ماه مرد قبل از نزدیکی همسرخود  6ز مردی باغی را مهر همسرخود قرار می دهد ، پس ا -2

 را طالق می دهد کدام گزینه صحیح است ؟ 

 .با طالق مرد مالک کل باغ و نیمی از قیمت میوه های باغ می شود  -1

 .مرد مالک نیمی از باغ  و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد  -2

 .مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد  -3

 .نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد مرد مستحق  -4

م زوجه به مجرد عقد مالک کل مهر .ق 1032چون به استناد ماده .  آن 1و حاشیه  1012؛ به استناد ماده  2گزینه 

نصف باغ به شوهر بر می گردد و از .می شود و با طالق قبل نزدیکی نصف مهر به ملکیَت شوهر  برمی گردد 

؛ نسبت به آن جا تسری آثار نسبت به گذشته خالف منطق حقوقی و مبانی پذیرفته شده در قانون مدنی ماست

 . حقی ندارد گذشته ماهه  6منافع 
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شخصی به طلبکارخود می گوید به فالن شخص که به من مدیون است مراجعه کن واز  -3

این موضوع با کدامیک . جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه کن 

 ازموارد زیر قابل تطبیق است ؟ 

 انتقال طلب  -2انتقال دین                                   -1

 ل و وکالت در تادیه دین ووکالت دروص -4حواله                                        -3

 . ، در واقع شخص طلبکار وکیل در وصول و تهاتر دو دین است  4گزینه 

 کدامیک از موارد زیر شرط صحت تهاتراست ؟  -4

 اتحاد جنس دو وین  -2   کلی بودن موضوع دودین                            -1

 . هر سه مورد -4اتحاد زمان ومکان تادیه دین                            -3

 ... قانون مدنی در  234ماده  1و حاشیه  236؛ به استناد ماده  4گزینه 

 ...شرط فاسخ شرطی است که درصورت تحقق  -۱

 .                   عقد خود به خود منحل می شود  -1

 .بوسیله حکم دادگاه عقد فسخ می شود  -2

 .برای شخص ثالث مورد توافق طرفین حق فسخ ایجاد می کند  -3

 .برای مشروط له حق فسخ ایجاد می کند  -4

شرط فاسخ تعلیقی یا شرط انفساخ یا تعلیق در انفساخ یا تعلیق در ... قانون مدنی در  113ماده  2؛ حاشیه  1گزینه 

. تحقق آن، عقد به خودی خود و بدون احتیاج به اقدامی دیگر منفسخ می شود  انحالل شرطی است که به مجرد

این . مثالً شرط شود در صورت برگشت خوردن هریک از چکهای خریدار بابت ثمن، عقد منفسخ می شود 

برای . م و قاعده المومنون عند الشروطهم نافذ است.ق 236و ( تاصل صحّ) 233و  10شرط به استناد مواد 
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عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه : ظه تفاوت های شرط فسخ و فاسخ مراجعه شود به کتاب مالح

 .قضایی از محمد خاکباز فصل دوم مبحث با عنوان شرط فاسخ 

هر گاه کسی خانه خود را به مبلغ معین بفروشد و شرط کند که خریدار هروقت توانست  -6

 ثمن را بپردازد ؛ وضعیت حقوقی عقد وشرط چیست ؟ 

 .شرط و عقد هر دو باطل است  -1

 .شرط باطل ولی عقد صحیح است  -2

 .شرط و عقد هر دو صحیح است  -3

 .عقد صحیح است ولی فروشنده حق فسخ دارد  -4

چنین شرطی مصداق بارز شرط مجهولی است که جهل به آن سبب جهل . م .ق 233ماده  2تناد بند به اس 1گزینه 

زیرا معلوم نیست که خریدار چه وقت پول داشته باشد تا ثمن را بپردازد و جهل به این . به عوضین می شود 

 . مدت سبب غرر و بطالن شرط وعقد می گردد 

 زیر جاری است ؟ ارد مان درک درکدامیک از موضَ -7

 .مبیع کلی ما فی الذمه باشد  . 1

 .مبیع کلی در معین باشد . 2

 .مبیع عین معین باشد . 3

 .هر سه مورد . 4

 ... قانون مدنی در  330ماده  4؛ حاشیه  3گزینه 

 ...عدم علم ضامن به مقدار و جنس وصف دینی که ضمانت می کند  -8

 .تاثیری درعقد ضمان ندارد  -1
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 .بطالن عقد ضمان است موجب  -2

 .موجب عدم نفوذ عقد ضمان است  -3

 .برای ضامن حق فسخ ایجاد می کند  -4

 . زیرا ضمان عقدی است مسامحه ای و علم اجمالی ضامن ، کافی است . م .ق 634؛ به استناد ماده  1گزینه 

 ارتی است ؟ ظنظارت دروقف چه نوع ن -9

 . استصوابی است  صرفاً -1

 .استصوابی یا اطالعی است برحسب اراده واقف  -2

 .اطالعی است  "صرفا -3

 .همیشه هم اطالعی و هم استصوابی است  -4

نظارت درضمان برحسب اراده واقف ، اطالعی یا استصوابی است  .آن  3و حاشیه  81؛ به استناد ماده  2گزینه 

بودن آن است مگر اینکه واقف خالف آن را « اطالعی » اصل در نظارت  ولی اگر به طور مطلق منعقد شود 

چون در . زیاده واکتفاء به قدر متیقَن در موارد تردید  یعنی استصوابی بودن را شرط نماید به دلیل اصل عدم

 . نظارت استصوابی ، اختیار زیادی برای ناظر درج می شود و اصل بر عدم زیاده است 

که به قید مباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرار داده شده ، در شرطی  خیار -11

 ....صورت فوت مباشر

 .مانند همه خیارات به ورثه منتقل می شود  -1

 .چون مالی نیست به ورثه منتقل می شود  -2

 .چون مختص مشروط له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود  -3

 .چون مالی است به ورثه منتقل می شود  -4
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خیار ( اندراج خیار شرط برای ثالث )وقتی که شرط مباشرت صریح یا ضمنی . م .ق 446؛ به استناد ماده  3گزینه 

 . منتقل به ورثه نخواهد شد  "می شود این خیار اصوال

 ( ......نابینا ) معامالت شخص کور -11 

لو طرف معامله جهل خود را درصورتی نافذ است که شخص به طریقی غیرمعاینه یا وسیله کس دیگر و  -1

 .برطرف کند 

درصورتی نافذ است که شخص به طریقی غیرمعاینه یا وسیله کس دیگرغیراز طرف معامله جهل خود را   -2

 .برطرف کند 

 .درهرصورت نافذ است  -3

 .درهرصورت باطل است  -4

 . م .ق 348؛ به استناد ماده  1گزینه 

مال معین را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف  هرگاه درعقد شرط شود مشروط علیه -12

 ......شود 

 .مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دراد  -1

 .معامله منفسخ می شود  -2

 .مشروط له می تواند از اموال دیگر مشروط علیه رهن بگیرد  -3

 .مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت  -4

شرط رهن مال معین بر خریدار می گردد و مال تلف می گردد درموردی که . م .ق 242به استناد ماده ؛  4گزینه 

 .  امکان ندارد ؛ حق فسخ وجود دارد  ؛ چون مال کلی نیست و الزام به ابدال ؛ عقالً
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 ......  ه پیش از اجازه یا عقد فوت کند کرَاگرمُ -13

 .باطل می شود عقد  -1

 .اجازه یارد با وراث است  -2

 . عقد منفسخ است  -3

 .بطالن معامله راپیدا می کنند  ورثه حق اعالم -4

 ...قانون مدنی در 203ماده  1؛ حاشیه  2گزینه 

مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس  -14

جمهور ابالغ می شود و چنانچه رییس جمهور درخصوص امضاء یا ابالغ این مواردبه مجریان 

 ........روز اقدام نکند  ۱و دستور انتشار آنها ظرف 

 .مجلس رییس جمهور را برای ادای توضیح احضار می کند  -1

ساعت چاپ و  82به دستوررییس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی موظف است مصوبه راظرف  -2

 .منتشر کند 

 .رییس قوه قضاییه ضمن تذکر به ریس جمهوردستور چاپ و نشرمصوبه رابه روزنامه رسمی می دهد  -3

 .ساعت چاپ و منتشر کند  82تورمقام معظم رهبری روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف به دس -4

 م . ق  1تبصره ماده  ، 2گزینه 
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 کدامیک ازگزینه های زیرصحیح است ؟ -1۱

 . صلح عقد الزم است اما اگر درعقود جایزواقع شود آثار عقود جایز برآن مترتب خواهد شد  -1

 .طرفین می توانند ضمن عقد خارج الزم آثارعقد جایزراازبین ببرند صلح عقد جایز است اما  -2

فسخ به خیار  صلح عقد الزم است اگرچه درمقام عقود جایزه واقع شود وبرهم نمی خورد مگر درموارد -3

 . یا اقاله 

 .هیچکدام ازگزینه های فوق صحیح نیست  -4

 م .ق 860؛ به استناد ماده  3گزینه 

 شود ، قبول چگونه است ؟  هرگاه وصیت برفقرا -16

 .قبول باحاکم است  -1

 .قبول شرط نیست  -2

 .قبول وصیت باتعدادی از فقراء است  -3

 .قبول وصیت باتعدادی ازفقرای شهرمحل وقوع وصیت است  -4

  .م در وصیت بر منافع عام ، قبول شرط نیست .ق 112؛ به استناد ماده  2گزینه 

 کدامیک ازگزینه ها صحیح است ؟  -17

 .ضمان درحالت ضم ذمه قابل اقاله نیستعقد  -1

 .عقد ضمان درحالت نقل ذمه قابل اقاله نیست  -2

 . هردوحالت الف و ب قابل اقاله هستند -3

 .هیچیک از حاالت عقدضمان قابل اقاله نیست  -4

 .؛ عقد ضمان درحالت ضم ذمه ، قابل اقاله است برخالف نقل ذمه  2گزینه 
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 : ر در موارد زیر اصوالً اقاله تمام عقود نافذ است مگ

 

  .                     باطل است = نکاح  

 باطل است = اقاله ی                 وقف                         . 

 . غیرنافذ،منوط به رضای مضمون عنه= نقل ذمه:           ضمان   

 .نافذ و صحیح است= ضم ذمه 

 

 :  اگرکسی مال دیگری را به اشتباه و با این تصور که ملک خودش است تصرف کند   –18

 .ولیتی ندارد ئضامن منافع است و نسبت به عین مسفقط  -1

 .فقط درصورت تعدی و تفریط ضامن است  -2

 .ضامن نیست چون سوء نیت نداشته است  -3

 .درهرحال ضامن عین ومنافع است  -4

شخصی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است خواه عالم به عدم استحقاق . م .ق 303؛ ماده  4گزینه 

 . خود باشد یا جاهل ، ضامن عین و منافع آن است 
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 کدامیک ازعقود ذیل نسبت به یک طرف الزم  ونسبت به طرف دیگر جایز است؟  -19

 ضمان  -4کفالت                 -3صلح                   -2مضاربه            -1

این است که عقد برای کسی که ایجاد تکلیف می  قاعده کلی. م .ق 860و  801و   110؛ به استناد مواد  3زینه گ

می کند و آن کفالت برای کفیل ایجاد تکلیف .کند الزم و برای کسی که ایجاد حق می کند؛ جایز است 

ایجاد حق  "تکلیف التزام او به احضار مکفول است  بنابراین نسبت به او الزم است ولی برای مکفول له ، صرفا

 .می نماید ، بنابراین نسبت به مکفول له ،  جایز است 

 :عقودی که از یک طرف الزم واز طرف دیگر جایز هستند عبارت اند از 

 (ف مرتهن جایز استاز طرف راهن الزم و از طر) رهن  .1

 (از طرف کفیل الزم و از طرف مکفول له جایز است) کفالت  .2

 (از طرف ضامن، الزم و از طرف مضمون له یا طلبکار جایز است. ) ضمان ضم ذمه  .3

 (از طرف پیش فروشنده الزم و از طرف طرف مقابل جایز است) وعده یک طرفه بیع  .4

 (زم و از طرف منتفع جایز استاز طرف مالک ال) عقد موجد حق انتفاع مجانی  .1

 (از طرف مالک الزم و از طرف صاحب حق ارتفاق جایز است ) عقد موجد حق ارتفاق مجانی  .6

 (مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی از دکتر محمد حسین شهبازی: برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب ) 

قراردادهای خصوصی نسبت » : در عبارت « قانون » قانون مدنی از کلمه 11منظور ماده  -21

چه « نباشد، نافذ است قانونبه کسانی که آنرا منعقد نموده اند ،در صورتی که مخالف صریح 

 قانونی میباشد ؟  

 قانون امری -2                    قوانین تفسیری یا تکمیلی               -1

 کلیه قوانین شرعی و عرفی -4                قانون بیان شده در شرع اسالم             -3

 .  10ماده  1حاشیه ؛  2گزینه  
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 « تالیفی آزمون های آزمایشی» 

 «آزمون اول » 

 : کدام یک از شروط زیر سبب بطالن عقد است .1

 . اگردر عقد مضاربه شرط شود خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نباشد . 1

شرطی که ضمن فروش مال به صغیر، ولی قهری او را تا رسیدن صغیر به سن بلوغ و رشد از معامله ممنوع . 2

 . نماید 

 . اگر در ضمن بیع شرط شود هرگاه پول داشتی ثمن را پرداخت کن . 3

 .  3و  1موارد . 4

 .  233ماده  6و یادداشت  111و ماده  233ماده  2؛ بند  4گزینه 

 : صحیح نیست  کدام عبارت.2

 . وصیت به مال غیر حتی با اجازه مالک باطل است . 1

 .غیرنافذ است ( فرض سوءِ نیت فضول)معامله فضولی خواه برای غیر باشد یا برای خود فضول باشد. 2

 . اگر موصی ، مال متعلق به دیگری را معلق به فوت خودش وصیت نماید؛ وصیت غیرنافذ است . 3

 .متعلق به دیگری را معلق به فوت صاحب مال وصیت نماید؛ وصیت غیرنافذ است اگر موصی ، مال .4

 .  141ماده  1و یادداشت  141و  241، مواد  3گزینه 

 : کدام عبارت صحیح است .3

 . شرط مسئولیت مطلق متعهد ، اصوالً نافذ است . 1

 .  شرط عدم مسئولیت مطلق متعهد ، اصوالً نافذ است مگر در مواردی خاص. 2

 .عموم قاعده المومنون عند الشروطهم از نظر عقلی و به حکم مخصص لبی شامل شروط صفت و نتیجه نیست. 3
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 .هر سه مورد مذکور . 4

 .  228ماده  8و یادداشت  230ماده  3، یادداشت  4گزینه 

 : کدام عبارت غلط است .4

شاورز برای زراعت در زمین اش از دیگری اجاره کرده است؛ از نظر توقیف اموال و کادوات و حیواناتی که .1

 . صالحیت دادگاه در حکم مال غیر منقول است 

مصالح و تاسیساتی که بواسطه عمل انسان در هواپیما یا کشتی بکار رفته است ؛ مال غیرمنقول بواسطه عمل . 2

 .انسان است 

 . م نیستند ولی قابل اسقاط اند شروط صفت و نتیجه قابل الزا. 3

 .تمام موارد مذکور . 4

 . م .ق 244و ماده  14و  13آن و مواد  2و یادداشت  18؛ ماده  4گزینه 

 1333در سال . به بهای یک میلیارد تومان توسط فضول به دیگری فروخته می شود  1313ملکی در سال . 1

ملک بواسطه زلزله بعد بیع و بموجب حکم دادگاه ، بهای روز  مالک ، بیع را ردّ می نماید و مالک به دلیل تلف

 ... ملک به مبلغ سه میلیارد تومان را از اصیل جاهل می گیرد در این صورت 

 .خریدار جاهل به فضولی بودن بیع، حق دارد برای کل سه میلیارد تومان به بایع فضولی رجوع نماید .1

 . دارد فقط برای یک میلیارد تومان به بایع فضولی رجوع نمایدخریدار عالم به فضولی بودن بیع، حق . 2

اگر ملک به تصرف خریدار داده نشده باشد و در ید فضول تلف شده باشد ، مالک فقط حق رجوع به بایع . 3

 . فضولی را دارد و رای دادگاه از این جهت که اصیل محکوم شده است؛ قابل تجدیدنظر است 

 .تمام موارد مذکور . 4

 . م و قواعد غرور و الضرر .ق 263و  261؛ مواد  4گزینه 
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 : کدام عبارت صحیح است . 6

 .طالق و انتقال ملک ثبت شده و اقرار را نمی توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی آورد  . 1

ه نفع نکاح را می توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی آورد ولی نمی توان آن را در قالب تعهد ب. 2

 . ثالث به صورت شرط نتیجه با ثالث منعقد نمود 

اگر عقد اصلی منحل شود و شرط ضمن آن شرط فعل حقوقی مستقل مانند وکالت باشد و عمل مذکور . 3

 .محقق شده باشد؛ با انحالل عقد، عمل حقوقی به اعتبار خود باقی است 

 .تمام موارد مذکور . 4

 . م .ق 246و ماده  236ماده  3و  1یادداشت های  و 136ماده   6؛ یادداشت  4گزینه 

 : کدام عبارت غلط است . 8

 . برای مطالبه خسارت در تعهدات به وسیله و به نتیجه باید تقصیر متعهد توسط متعهدٌله اثبات شود . 1

گردرشرط در تمام موارد تخلف از انجام تعهد باید رابطه سببیَت بین تخلف و خسارات وارده اثبات شود م. 2

 . وجه التزام که صِرف اثبات تخلف کافی است 

 .تعهد متصدی حمل ونقل درحقوق ایران اصوالً به وسیله است مگرمتصدیان تاجرکه تعهدشان به نتیجه است . 3

اگر از تعهد وحدت مطلوب تخلف شود؛ عقد منفسخ می شود ومتعهدٌله تنها می تواند الزام متعهد به پرداخت . 4

 . ل از عدم انجام تعهد را بخواهد خسارات حاص

 . آن و جزوه  2و یادداشت  230و  223و  228؛ مواد  1گزینه 

 : کدام عبارت صحیح نیست .  1

 . در تبدیل تعهد و ابراء اصوالً تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نمی گیرد . 1

 . شرط صحت تهاتر وحدت زمان و مکان و جنس و سبب مورد تعهد است . 2
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میلیون ریالی او  11میلیون ریالی به دیگری بدهکار باشد ؛ پرداخت بدون عنوان 20و  10اگر کسی دو دین . 3

 .میلیونی محسوب می شود  20میلیون از دین  1میلیونی و  10بابت تمام دین 

 . تا اقاله برای فروشنده و منافع منفصله برای خریدار است منافع متصل از زمان عقد . 4

 .  233ماده  3و یادداشت  218و  288و  236و  233؛ مواد  2گزینه 

اگر صغری  به کبری وکالت دهد که خانه ام را به هر کس و به هرمبلغ که می خواهی بفروش ولی در هر . 3

 . است .... ف ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توصی. میلیون تومان به من بپرداز  100حال مبلغ 

 وکالت تام                                                 . 1

 وکالت خاص و معین . 2 

 . عمل حقوقی وکالت نیست و بسته به مورد بیع یا عقد دیگری است .3

 هیچکدام . 4

 .  616ماده  1؛ یادداشت  3گزینه 

  :کدام عبارت صحیح است  .10

 . وکالت و جعاله و مضاربه از جمله عقود جایز اند .1

اگر وکیل حق توکیل به غیر داشته و قرارداد حق الوکاله با وکیل دوم منعقد کند؛ پرداخت حق الوکاله بر . 2

 . عهده موکل اصلی است 

 .دو مورد شرط نتیجه و وکالت مخصوص امور حقوقی است نه امور مادی . 3

 . ر تمام موارد مذکو. 4

 . م و قاعده االذن فی شی اذن فی لوازمه .ق  683و ماده   616ماده  2؛ یادداشت  4گزینه 
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و اگرعقد مزارعه بعلتی منفسخ شود ........ اگر مباشرت عامل درعقد مزارعه شرط شده باشد و او فوت نماید . 11

 . است ......... است و طرف دیگر مستحق ........ حاصل برای 

 . اجرت المثل  –صاحب بذر   –نفسخ می شود عقد م. 1

 . اجرت المثل  –مالک زمین  –عقد قابل فسخ است . 2

 . اجرت المسمی  –مالک زمین  –عقد باطل می شود . 3

 . اجرت المسمی  –صاحب بذر  –عقد از ابتدا باطل است . 4

 . م .ق 133و  123، مواد  1گزینه 

 :در کدام مورد کفیل، بری می شود .12

 ذمه کفیل توسط مکفول له ابراءِ.1

 فوت مکفول .2

 . فوت کفیل در صورتی که در احضارمکفول تخلف نکرده باشد .3

 تمام موارد مذکور .4

 . آن  6و یادداشت  846ماده  6و  4، بندهای  4گزینه 

یا اقاله یا منفسخ اگر در بیع ، مشتری ، بایع را برای دریافت ثمن به شخص ثالث حواله دهد و بعد بیع، فسخ .13

 ...شود 

 . حواله باطل است و محالٌ علیه می تواند مجدداً به خریدار رجوع کند  .1

 .حواله باطل است ولی محالٌ علیه بری  می گردد  .2

ری و خریدار می تواند برای استرداد ثمن به بَ ،محالٌ علیه لیو فسخ یا منفسخ می شودحواله  حسب مورد. 3

 .ید فروشنده رجوع نما

 .وخریدار نمی تواند برای استرداد ثمن به فروشنده رجوع نماید محالٌ علیه بری لیحواله صحیح است و .4
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 م .ق 833، ماده  3گزینه 

 : کدام عبارت صحیح است .14

 . تنها عقدی که در قانون مدنی حتماً موضوع آن باید مثلی باشد ؛ عقد قرض است  .1

 .یر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تقصیر هم نکرده باشددر عاریه طال و نقره ، مستع .2

 . تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبرعزل یا حجرموکل در موضوع وکالت انجام می دهد؛ نافذ است  .3

 . تمام موارد مذکور  .4

 .تَبَعی هستندحواله ، کفالت ، رهن ، ضَمان از عقود .  612ماده  3و یادداشت  610و  644؛ مواد  4گزینه 

 .... اجاره مجدد عین مستاجره توسط مستاجر . 11

 . ممنوع است  1316م .و.م.ر.در اماکن تجاری تابع ق. 1

 .نافذ است  1386م .و.م.ر.در اماکن تجاری ومسکونی تابع ق. 2

 .نافذ است  86و  1316م .و.م.ر.در کلیه اماکن تابع ق. 3

 .   2و  1موارد . 4

 . آیین نامه آن  11و ماده  1386م .و.م.ر.ق 6آن و ماده  1م و یادداشت .ق 484، ماده  4گزینه 

سال منعقد می  10با اجاره نامه عادی و امضای دو شاهد و به مدت  1313قرارداد اجاره مغازه ای در سال . 16

شود بنابراین  مدت اجاره منقضی می. را بر رابطه استیجاری خود حاکم می کنند  1316م .و.م.ر.طرفین  ق. شود 

 ... 

 . بر آن ها حاکم است  1386م .و.م.ر.توافق آن ها باطل است و احکام ق. 1

 .توافق معتبر و موجر به صرف انقضای مدت حق درخواست تخلیه ندارد . 2

 .توافق معتبر و موجر با پرداخت سرقفلی به نرخ روز حق در خواست تخلیه دارد. 3
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 .تصریح دراجاره نامه ، حق در خواست تخلیه دارد توافق معتبر و موجر درصورت  .4

. در این قانون صِرف انقضای مدت نمی تواند مستند درخواست تخلیه باشد.  1316م .و.م.ر.ق 14؛ ماده  4گزینه 

 . کامل تر است  4نیز صحیح است ولی گزینه  2البته گزینه 

الک  و مستاجر در  همان  مغازه مورد اجاره   و بین دو نفر م  1330اجاره نامه  عادی یک مغازه  در سال . 18

 . است  ....  ،تنظیم می گردد چنین اجاره ای تابع   یک شاهد مرد عادل  ضور و امضای احب

 و قانون مدنی و اراده طرفین     1386م .و.م.ر.ق  -الف

 قانون مدنی و اراده طرفین   -ب

 م .ق  10قرارداد خصوصی تابع ماده  -ج

 .عدم رعایت شرایط   قانون  امری در تنظیم آن ،   باطل  و بالاثر است  بعلت    -د

شرط  اینکه  اجاره نامه  های عادی تابع  قانون .  آیین نامه  آن    2و ماده   1386م .و.م.ر.ق 2گزینه ب  ، ماده   

ند درغیر این صورت   شاهد مورد اعتماد طرفین  زیر آنرا  گواهی نمای  2باشد این است که حداقل     86سال 

 .است  (   که مخالف با قواعد آمره  نباشد )   احکام اجاره  تابع   عمومات قانون مدنی و اراده طرفین 

 : کدام عبارت صحیح نیست . 11

 . عقد قرض عقدی است رضایی، تملیکی،الزم، شبه معوض است . 1

 .آن را بپردازد عقد واقع شده قرض نیست اگر وام گیرنده تعهد کند در برابرتملک مال مثلی، بهای . 2

اگرشخص محجور بدهی خود را به طلبکار بپردازد،چنین پرداختی باطل است ولی به دلیل تهاترغیر قابل .3

 استرداد است 

 .فروش مال رهن در زمان رهن توسط راهن ، معامله فضولی و غیرنافذ است . 4

فروش مال رهن در . م .ق 248و ماده  263ماده  3و یادداشت آن   3و  1و یادداشت های  641؛ ماده  4گزینه 

 زمان رهن توسط راهن ، در حکم معامله فضولی و غیرنافذ است زیرا عین مال مرهون متعلق به راهن است و 
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 . نمی توان آن را مصداق معامله فضولی دانست 

 :ست یح نیکدام یک از احکام زیر صح.13

ال و ضمان موجل باشد ؛ اصوالً هر وقت که ضامن دین را اداء کند می تواند به مضمونٌ عنه اگر دین ح. 1

 . رجوع کند 

اگر دین موجل باشد و ضامن قبل موعد آن را بپردازد ؛ تا زمان حلول دین نمی تواند آن را از مضمونٌ عنه . 2

 . مطالبه کند 

 .د نیست ولی مدیونیت محالٌ علیه به محیل شرط است در حواله مدیونیَت محیل به محتال شر ط صحت عق. 3

دراختالف میان محال علیه و محیل درباره وجود یا عدم دین سابق بین آن دو، سخن محیل مقدم است به دلیل . 4

 ( .م.ق 261ماده )اصل عدم تبرُع 

 م.ق  826و  821و  816و  811ومواد    828ماده  4؛ یادداشت   3گزینه 

 : باشد که ضامنی داده شود و از آن تخلف شود قد شرط شده اگر در ع. 20

 . مشروطٌ له حق فسخ عقد را دارد . 1

 . مشروطٌ له می تواند قبل از فسخ عقد ، متعهد را الزام نماید  . 2

 .عقد به خودی خود منفسخ است . 3

 .  2و  1موارد . 4

ندارد تا مشروط له به جای فسخ ،متعهد را الزام نماید  منعی. م و تکمیلی بودن این قانون .ق 243؛ ماده   4گزینه 

زیرا ماده مذکور جزءِ قوانین امری نیست 

...........................................................................................................................................

...... 
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 « آزمون آزمایشی دوم» 

 : کدام عبارت صحیح است  -1

 .ورشکسته اهلیت استیفاء دارد ولی اختیار ندارد . 1

قانون امری، اراده طرفین، عرف و عادت، قانون تکمیلی در طول هم دیگر قرار : درتفسیر قرارداد، به ترتیب. 2

 . دارند 

 . سوءِ استفاده از اضطرار، درحکم اکراه و سبب عدم نفوذ عقد است .3

 .ه موارد مذکور هم. 4

 . و یادداشت های آن  206ماده .  4گزینه 

 :  نیستکدام عبارت صحیح   -2

 . در عقود جعاله و ضمان و صلح مورد معامله می تواند مبهم باشد . 1

 . تنها در عقد جعاله، مورد معامله می تواند مجهول و مردّد باشد . 2

ر جنس و وصف و مقدار ضروری است ولی درجه مرغوبیت اگر مال موضوع معامله کلی فی الذمه باشد ذک. 3

 .کاال می تواند مبهم بماند 

 . تعلیق در عقد ضمان تضامنی برخالف ضمان نقل ذمه صحیح است . 4

 .  216ماده  6و  3، یادداشت  1گزینه 

 : کدام عبارت صحیح است  -3

عدم )در تمام عقود سبب بطالن  فوت یا حجرموجب یا مخاطب ایجاب قبل قبول یا قبض درعقود عینی. 1

 . است ( تشکیل عقد

شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر، ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر و رشد از معامله منع می . 2

 . نماید؛ خالف مقتضای ذات عقد بیع و مفسد عقد است 
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 . ی و غیرنافذ است انتقال مال مرهون از طرف راهن به دیگری در زمان رهن، معامله فضول. 3

سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت  11سال و پسرقبل  13ازدواج دخترقبل . 4

 .مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح 

 م .ق 1041، ماده  4گزینه 

 : کدام عبارت غلط است . 4

ریز شود؛ اصل بر ایفای دین سابق اگروجهی بدون ذکر هیچ عنوان یا قراردادی به حساب بانکی دیگری وا. 1

 . واریزکننده و عدم امکان استرداد وجه است به دلیل اصل عدم تبرع 

ع واریز اگروجهی بدون ذکر هیچ عنوان یا قراردادی به حساب بانکی دیگری واریز شود؛ ظاهر در عدم تبرّ. 2

 .کننده و امکان استرداد وجه آن است مگر خالف آن اثبات شود 

مال مورد معامله در عقود فضولی و اکراهی از زمان عقد تا زمان اجازه متعلق به خریدار است به دلیل  منافع. 3

 . نظریه کشف حکمی بر خالف عقد معلق 

 . اگر اثرعقد، معلق به طلوع آفتاب در فردا صبح شود؛ عقد صحیح و منجَز و موجَل است . 4

 . آن  1و یادداشت  261، ماده  2گزینه 

صی زمینی را به تصور تجاری بودن کاربری زمین خریداری می نماید بعد معامله معلوم می شود که شخ. 1

 . است ... کاربری زمین، مسکونی است در این صورت قرارداد 

 صحیح  -د.         از سوی مشتَبَه قابل فسخ است  -غیرنافذ           ج -باطل           ب -الف

 . گزینه د ، اشتباه در وصف اساسی مورد معامله که وارد دامنه تراضی نشده است تاثیری در عقد ندارد 

 : کدام عبارت غلط است .6

 .شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط و الزام نیستند . 1

 .رداقرار،طالق، انتقال ملک دارای سابقه ثبتی، نکاح را نمی توان به صورت شرط نتیجه در عقد درج ک. 2
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 .درج خیارشرط و اقاله عقود نکاح و وقف و ضمان باطل است . 3

اصل لزوم قراردادها جزء احکام واقعی است که از بنای عقالء استخراج شده است نه حکم ظاهری که از . 4

 . اصول عملیه بدست آمده باشد 

 . ت درج خیارشرط و اقاله عقود نکاح و وقف باطل و در ضمان، غیرنافذ اس.  3گزینه 

 : کدام عبارت غلط است . 8

اگرعقد بواسطه اقاله برهم خورد؛ شروط ضمن آن نیز برهم می خورد مگرنکاح که به صورت شرط ضمن . 1

 . عقد اصلی آمده باشد 

اگر درعقد شرط شده باشد مشروطٌ علیه مال معین را رهن دهد و آن مال، بعد ترهین تلف شود مشروطٌ له . 2

 . حق فسخ عقد را دارد

 .اگر در عقد شرط شود که ضامنی داده شود و این شرط صورت نگیرد؛ مشروطٌ له حق فسخ عقد را دارد . 3

اگر درعقد شرط شود که مشتری بابت تضمین پرداخت ثمن ضامن یا رهن دهد و عمل به شرط نکند؛ بایع . 4

 .حق فسخ عقد را دارد 

 م .ق 242، ماده  2گزینه 

مانکارازایفای تعهدش صد میلیون تومان خسارت تعیین شده عداد، برای تخلف پیدر یکی از شروط قرار.  1

 ... پیمانکار اثبات می نماید خسارات حاصل از تخلّف او حداکثرپنجاه میلیون تومان است در این صورت . است

مطالبه  میلیون تومان قابل 10اگرشرط مذکور توسط دادگاه، شرط تحدیدمسئولیت شناخته شود؛ فقط همان . 1

 .است 

 .میلیون تومان قابل مطالبه است  100اگرشرط مذکور توسط دادگاه، شرط وجه التزام شناخته شود؛کل . 2

اگرشرط مذکور توسط دادگاه، شرط وجه التزام شناخته شود و ورود خسارت توسط مشروطٌ له به اثبات . 3

 . رسد ؛ کل وجه التزام قابل مطالبه است 

  .موارد الف و ب . 4
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 . ، در وجه التزام احتیاجی به اثبات ورود خسارت نیست و صرف اثبات تخلّف کافی است  4گزینه 

و معامالت صغیرغیرممیّز ........ ، قراردادهای صغیرممیّز ..................... معامله مجنون ادواری دردوران تردید . 3

و انعقاد قرارداد به .............. تاجرورشکسته در دوران توقُف و قراردادهای ........... ، قراردادهای سفیه ......... 

 .است .......................... قصد فرار از دین 

غیرقابل استناد  –اصوالً غیرنافذ  -باطل -اصوالًغیرنافذ  -اصوالً باطل است مگر خالف آن اثبات شود -الف

 .  غیرقابل استناد در برابر طلبکاران –دربرابردیان 

حتی تملُک   -اگر تملُک بالعوض باشد؛ نافذ است –اصوالً باطل است مگر خالف آن اثبات شود -ب

 .اگر به طور صوری باشد، باطل است –غیرنافذ مرعی –اگرغیرمالی باشد صحیح  –بالعوض او باطل است 

اگر دختر باشد  –است اگربر مبنای جنون ادواری اش ،گواهی پزشکی قانونی صادرشده باشد اصوال باطل  -ج

غیرقابل  -تملّکات بالعوض او نافذ است –باطل  -سال تمام شمسی منوط به شرایطی است 13نکاحش قبل 

 . اگر قرارداد، وقف باشد؛ غیرنافذ است  –استناد در برابر دیان 

 . تمام موارد مذکور صحیح است  -د

 . 61م و .به بعد ق 1210گزینه د ، مواد 

بین دو نفر  مالک  و مستاجر در  همان  مغازه مورد اجاره   و   1330عادی یک مغازه  در سال   اجاره نامه. 10 

 . است  ....  ،تنظیم می گردد چنین اجاره ای تابع   یک شاهد مرد عادل  ضور و امضای احب

 و قانون مدنی و اراده طرفین     1386م .و.م.ر.ق  -الف

 قانون مدنی و اراده طرفین   -ب

 م .ق  10قرارداد خصوصی تابع ماده  -ج

 .بعلت   عدم رعایت شرایط   قانون  امری در تنظیم آن ،   باطل  و بالاثر است   -د
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شرط  اینکه  اجاره نامه  های عادی تابع  قانون .  آیین نامه  آن    2و ماده   1386م .و.م.ر.ق 2گزینه ب  ، ماده   

شاهد مورد اعتماد طرفین  زیر آنرا  گواهی نمایند درغیر این صورت     2باشد این است که حداقل     86سال 

 . است  (   که مخالف با قواعد آمره  نباشد )   احکام اجاره  تابع   عمومات قانون مدنی و اراده طرفین 

 1ت ، اجاره سابق به مد1388در سال . سال به اجاره داده می شود  8برای مدت  1380ملک تجاری در سال .11

 در صورت انقضای مدت، کدام گزینه درخصوص تخلیه عین مستاجره صحیح است ؟ . سال تمدید می شود 

 .موجر به دلیل انقضای مدت حق درخواست تخلیه را دارد .1

 .موجر درصورت تصریح حق تخلیه در اجاره نامه، حق درخواست تخلیه را دارد .2

 .رخواست تخلیه را داردموجر با پرداخت سرقفلی به نرخ روز، حق د. 3

 . موجر می تواند با درخواست ازدادگاه و پرداخت سرقفلی اولیه، ظرف یک هفته درخواست تخلیه را بنماید .4

 .  1316م .و.م.ر.، ق 2گزینه 

واگر بعض  عین مستاجره در اثنای مدت اجاره ....   چنانچه مورد اجاره  عین کلی باشد و معیوب باشد  . 12

 ....  و اگر مستاجر  از شرایط ضمن عقد اجاره تخلف نماید  ...  .تلف گردد 

موجر حق فسخ خواهد   -نسبت به مقدار تلف شده ،   اجاره  منفسخ می گردد  –موجر الزام  می گردد  -الف

 . داشت 

الم نسبت به میزان س –موجردرصورت تعذر  الزام   مستاجر ، به استناد خیار عیب حق فسخ خواهد داشت   -ب

 . موجر حق فسخ خواهد داشت   -عین مستاجره، مستاجر حق فسخ دارد 

درصورت تعذر الزام ، موجر   -نسبت به مقدار تلف شده ،   اجاره  منفسخ می گردد  –موجر الزام  می گردد  -ج

 . حق فسخ خواهد داشت 

 . موارد    الف    و    ب   -د
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چنانچه مورد اجاره  .      412ماده      2م   و یادداشت   .ق   436و      413و       412گزینه   الف     ،  مواد   

عین کلی باشد   و مورد اجاره معیوب باشد  ، موجردرصورت تعذر  الزام   مستاجر ، به استناد   خیار تعذر تسلیم 

 ( 412ماده  2یادداشت  . )حق فسخ خواهد دا شت      

پذیر باشد  و عامل بخشی از عمل را انجام داده باشد  و جعاله  در اثنای    در عقد جعاله ای که عمل تجزیه. 13

 ... مدت فسخ   گردد ، عامل مستحق  

 اجرت المثل  به نسبت عمل انجام شده                                                                                             -الف

 اجرت المسمی  اجرت المثل معادل  -ب

                     اجرت المسمی  به نسبت عمل انجام شده                                                                                            -ج

 . اجرتی نخواهد بود  -د

 .م   .ق  166گزینه  ج  ، ماده 

.  لگی  زمین  متعلق به    پدر   خود را به طور فضولی    می فروشد  سا  14در سن  ( صغیر غیر ممیز ) پسری  .14

سال بعد   معامله   و در  حالیکه     هیچ     1پدر   .  معامله   دیگر واقع می شود    1سپس    این زمین مورد     

ث  به ملکیت پسر     در  چنانچه  زمین  مذکور  بوسیله ار.   اطالعی از عقد فضولی   ندارد  ؛ فوت     نماید    

 ... آید     

 . چنانچه پسر  ،  معامله سوم را تنفیذ    نماید      معامالت سابق بر آن باطل     و سوم به بعد نافذ است   -الف

 . چنانچه پسر   معامله سوم را تنفیذ   نماید، معامالت سابق بر آن صحیح و معامالت بعدی باطل است    -ب

 . کلیه معامالت حتی با قبول  پسر     باطل هستند  -ج

 .  معامالت  مذکور صحیح هستند  -د

ساله  اصوال صغیر غیر ممیز محسوب می گردد     و   معامالتش  باطل  14پسر .م   .ق 1212گزینه ج ؛   ماده 

 .استحتی اگر به جهت   فضولی بودن  تنفیذ گردد به جهت عدم اهلیت باطل . است     
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چنانچه تصادف رانندگی   عابر پیاده   با خودروی    دارای   بیمه نامه شخص ثالث ،  در نتیجه تقصیر   مسلم . 11

 عابر پیاده باشد    چه کسی مسئول پرداخت خسارات بدنی  عابر می باشد ؟ 

 .  هیچکس مسئول نیست  چون    علیه خود اقدام کرده است   -الف

 . د تعهدات   ، مسئول جبران خسارات وارد    بر  عابر پیاده است بیمه گر  در حدو  -ب

 . راننده مسئول جبران خسارت وارد بر عابرست    -ج

 .راننده مسئول نصف خسارات وارد بر عابر پیاده است   -د

 .     1318گزینه  ب ، قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث مصوب  

عدد     1چنانچه    .  روزه از دیگری خریداری می نماید   10اسب ترکمن  را باقید حق فسخ    10شخصی  . 16

اسب مذکور بعد از تحویل  به  1و چنانچه    .......   از اسبها  بعد از عقد و قبل از تحویل  به  خریدار بمیرند    

 ...   خریدار و در روز  پنجم  بمیرند    

اسب   منفسخ   و بایع باید ثمن را مسترد و  خریدار حق فسخ عقد  بقیه اسبها را به استناد خیار   1یع   ب  -الف

اسب   1اسب مذکور منفسخ   و  بایع   باید ثمن را مسترد  دارد  و در مورد  1بیع     –شرط یا تبعض صفقه   دارد   

 .  صفقه   یا  شرط  دارد   بقیه  نیز خریدار حق فسخ عقد  را به استناد خیار تبعض

اسب   منفسخ   و  با یع باید ثمن را مسترد    و  خریدار حق فسخ عقد  بقیه   1باعدم  شرط خالف ،  بیع      -ب

اسب   مذکور منفسخ و بایع  باید ثمن را مسترد   1بیع     –اسبها را به استناد خیار شرط یا تبعض صفقه   دارد   

 .  سب  بقیه  نیز خریدار حق فسخ عقد  را به استناد خیار تبعض صفقه   یا  شرط  دارد  ا 1دارد  و در مورد 

اسب   منفسخ   و بایع باید ثمن را مسترد و  خریدار حق فسخ عقد  بقیه اسبها را   1باعدم شرط خالف بیع    -ج

اسب  بقیه   1ترد  دارد  و در مورد اسب مذکور منفسخ و بایع باید ثمن را مس 1بیع    –به استناد خیار شرط  دارد 

 .  نیز خریدار حق فسخ عقد  را به استناد  خیار شرط  دارد  

اسب   منفسخ   و بایع باید ثمن را مسترد و  خریدار حق فسخ عقد  بقیه اسبها را   1با عدم شرط خالف  بیع    -د

اسب  بقیه   1اید ثمن را مسترد  دارد  و در مورد بایع ب   –به استناد خیار شرط یا  حیوان یا تبعض صفقه  را دارد 

 .  نیز خریدار حق فسخ عقد  را به استناد خیار تبعض صفقه   یا  شرط  دارد  

       441ماده  4و   یادداشت       413ماده  1و   یادداشت   318ماده  3و یادداشت      413و   318گزینه  ب   ، مواد 
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میلیارد ریال    به  فردی فروخته   می شود   ،  مدتی پس از عقد   ،    10ابر    ملک تجاری معینی  در بر.18

 ... خریدار  بعلت  اعسار  از پرداخت  ثمن   ناتوان می گردد   بنابراین  

 . بایع  حق فسخ  به استناد خیار تفلیس را خواهد داشت    -الف

 . د خیار تفلیس را خواهد داشت  در صورت عدم  شرط خالف  ، بایع حق فسخ به استنا   -ب

 . بایع  حق فسخ  به استناد  خیار تفلیس را ندارد  -ج

 . بایع  حق فسخ  بعلت خیار   تاخیر ثمن  را خواهد داشت    -د

مفلس به فتح  )     تاجر ورشکستهخیار تفلیس تنها برای  خریدار . و یادداشت یک  آن   310گزینه  ج   ، ماده 

 .را  شامل نمی شود  (   مفلس به کسر ل )آید  و خریدار  معسر    و ندار  ،بوجود می ( ل 

فردی   ساعت   و گردنبند و انگشتری  را به شرط اینکه دارای عالمت تجاری  خاصی باشد با قید حق فسخ    . 11

پس از . د  یک روز پس از عقد  ، اجناس را تحویل   می گیر. روزه  از دیگری  خریداری  می نماید    10

تحویل  گرفتن  اجناس مذکور ، متوجه می شود ساعت دارای عالمت تجاری دیگری است و گردنبند نیز     

مربوط به سازنده    دیگری است که  با تقلب   عالمت تجاری  سازنده مورد توافق  طرفین روی آن حک شده 

 ... است     ؛ در این وضعیت    

ساعت  به استناد خیار تخلف از وصف  و معامله گردنبند  به استناد تدلیس  و خریدار حق فسخ  معامله  -الف

 . معامله انگشتر بعلت  خیار تبعض صفقه   و همچنین حق فسخ هر سه عقد  را  به استناد خیار شرط   دارد 

اد تدلیس و خریدار حق فسخ  معامله ساعت  به استناد خیار تخلف از شرط صفت  و معامله گردنبند  به استن -ب

تخلف از شرط صفت  و معامله انگشتر بعلت  خیار تبعض صفقه   و همچنین حق فسخ هر سه عقد به استناد خیار 

 .شرط  را دارد 

معامله ساعت   و گردنبند باطل است  و خریدار حق فسخ  معامله انگشتر را  به استناد خیار تبعض صفقه  یا    -ج

 . شرط    دارد   

ضمن اینکه معامله ساعت   و گردنبند باطل است   ، خریدار حق دارد از تمام اختیارات مندرج در گزینه   -د

 .  الف استفاده نماید 

ماده  1آن   و یادداشت    4و یادداشت    441م  و ماده  .ق   231ماده   3و   410ماده   4گزینه   ج  ،   یادداشت 

ف اساسی مورد معامله است و چنانچه اشتباه و یا تدلیسی در آن صورت بگیرد  برند و عالمت تجاری  وص.   433

و این وصف اساسی وارد قلمرو تراضی شده باشد ، بیگمان  عقد   بعلت اشتباه در وصف اسای مورد معامله باطل 
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مله صحیح در مساله مذکور نیز  این وصف وارد قلمرو تراضی شده است   و لی نسبت به انگشتری  معا. است  

 . است و مجرای قاعده  انحالل عقد به عقود متعدد و خیار تبعض صفقه است  

 : کدام عبارت صحیح است .13

 . عقود مضاربه ،جعاله، مزارعه و مساقات ازجمله عقود الزم هستند . 1

 .عدم نیابت اگر وکیل سمت خود را درعقد پنهان نماید؛تکالیف قراردادی دامنگیراو می شود به دلیل اصل . 2

ماهیت تعهد به نفع ثالث برای ثالث ایقاع قابل رد است مانند نصب متولی درعقد وقف و تعیین وصی بر مورد . 3

 . وصایت 

 .عامل پس از انجام عمل یا تسلیم آن به جاعل، حق صلح جُعل را به دیگری ندارد . 4

 . 2گزینه 

 ...  و اگر  مضارب ورشکسته    شود  .  ....اگر در عقد مضاربه  ، مالک ورشکسته شود    .20

 .  تاثیری   در عقد ندارد   -عقد منفسخ  می شود    -الف

 . عقد منفسخ  می شود        -تاثیری   در عقد ندارد      -ب

 . عقد منفسخ  می شود     -عقد منفسخ  می شود    -ج

 . تاثیری   در عقد ندارد     -تاثیری   در عقد ندارد    -د

مالک   سبب انفساخ  عقد مضاربه است ولی (   ورشکستگی   ) افالس   .   2بند   111گزینه  الف  ، ماده 

 . ورشکستگی  مضارب  تاثیری در عقد ندارد

.......................................................................................................................................................................

........ 

.......................................................................................................................................................................

........ 



181 
 

 «آزمون آزمایشی سوم » 

:کدام عبارت صحیح نیست . 1  

.اقاله ضمان در فرمول نقل ذمه باطل است . 1  

. ضمان معلق باطل است . 2  

اگرآپارتمانی درزمین مشاع ساخته شود و یکی از دو شریک، یک دانگ از سه دانگ خود را به همراه راه . 3

. عبور و لوله های آب به دیگری بفروشد؛ شریک دیگر حق شفعه دارد    

.ابل شفیعی که با اخذ به شفعه تملک می کند ؛ مشتری ضامن درک مبیع است در مق. 4  

.و جزوه  110ماده  1و یادداشت  633م و بخش اول ماده .ق 118، ماده  1گزینه   

  : کدامیک از  موارد زیر  ، مال یا حق منقول  نیست  . 2
 اجرت المثل  خودرو                                             -چک در وجه حامل                                       ب -الف

 سرقفلی ملک تجاری -مال االجاره ملک                                           د -ج   

اجرت المثل مال غیرمنقول  ، حق  دینی     و . آن    1و   4  و   3و  یادداشت  های      20گزینه   د    ،  ماده 

سرقفلی  نیز .  ،  منقول است    20غیرمنقول  است ولی  اجرت المثل  مال منقول  طبق  قاعده عام مندرج در ماده 

.حق غیرمنقول تبعی  است      

تخلف  پیمانکار از ایفای   تعهدات   میلیون ریال  خسارات روزانه وجه التزام برای 1در قراردادکاری مبلغ . 3

پیمانکار  ، پروژه  را   با  . قراردادی اش  مبنی  بر  تاخیر در تحویل  پروژه    وجه  التزام  تعیین  می گردد    

یکسال تاخیر تحویل می دهد  و کارفرما   با دالیل  منطقی و مستدل  اثبات می نماید که  خسارات  ناشی از  

 ... ل پروژه  به او  ،  ده برابر  بیش از  وجه التزام  است  بنابراین  تاخیر در تحوی
 .  صرفا مبلغ  وجه  التزام  قابل مطالبه است     -الف

مبلغ وجه التزام  به انضمام سایر خسارات وارد  بر کارفرما در صورت اثبات از ناحیه  او  قابل  مطالبه است    -ب

 . 
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 .  و خسارات  قابل  مطالبه  نیست هیچکدام  از وجه التزام  -ج

 .  چنانچه  پیمانکار  نتواند  قوه قاهره  را  اثبات نماید   ،  مکلف به  پرداخت  وجه التزام  است   -د

م     تعهد  پیمانکار  تعهد به نتیجه است  و تنها با اثبات قوه قاهره  معاف .ق  230و  223و   228گزینه د  ،  مواد 

 .  ین مازاد بر وجه التزام درخصوص  تاخیر در تحویل پروژه  قابل مطالبه نیست  می شود  و همچن

 . می شو د   ....م  شامل  .ق   384و مبیع در ماده  ........  شامل      331اصطالح عین  در ماده . 3

 :   ذکر مواد 

 . عین معین    -عین معین  و کلی در معین   و کلی فی الذمه     -الف

 . عین معین    و کلی درمعین   -معین  و کلی در معین   و کلی فی الذمه     عین -ب

 . عین معین     -عین معین      -ج

 . عین معین  و کلی در معین   -عین معین  و کلی در معین      -د

، مطالب جزوه  گزینه الف     

موجر در کدامیک  از موارد زیر نمی تواند    .است    1316اجاره ای تابع  قانون   روابط  موجر و مستاجر سال . 4

 :  بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر ،  تقاضای تخلیه   نماید  
 .اگر تخلیه بعلت عدم پرداخت  اجاره بها    صادر شود   -الف

 .اگر تخلیه بعلت  تعدی  یا تفریط مستاجر    صادر شود   -ب

 .شخصی موجر به محل کسب و پیشه      صادر شود  اگر تخلیه   بعلت  احتیاج  -ج

 .اگر تخلیه بعلت  تغییر شغل مستاجر    صادر شود   -د

.      1316م  .و.م.ر.ق  11ماده    2گزینه   ج   ،  بند   

 :    نیستکدام  عبارت  صحیح  .1
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 . ی   و غیر نافذ  است  اگر  وکیل   بدون رعایت غبطه  موکل  معامله  نماید    ،  معامله  فضول   -الف

اگر وکیل  نسبت به  مال موکل تقصیر نماید  ،  انقالب   یداز امانی  به   ضمانی   رخ می دهد    و       -ب

 .وکالت  منفسخ  می گردد  

اگر  یک نفر  به چند وکیل در زمانهای  مختلف  وکالت  اعطاء  نماید ،  ظاهر  وکالت  استقالل  وکالء    -ج

 .ام مورد وکالت  را می رساند نه اجتماعدر انج

 . اصل بر  با اجرت  بودن وکالت است   -د

.   663ماده    2و  یادداشت       686و    681و     663گزینه    ب    ،  مواد   

 : کدامیک    از  موارد زیر عقد      ضمان    به  معنای اصطالحی  است  . 6
شخصی  از طرف   با یع   در برابر  خریدار  تعهد نماید  تا عین  معین  فروخته    شده را تسلیم خریدار  -الف

 . نماید  

 . شخصی از طرف غاصب  در برابر مالک  ضمانت نماید     که عین  مغصوبه   را به مالک تسلیم نماید   -ب

 . ن  معین  از طرف  شخص  ثالث  در برابر  بایع   ضمان عهده مشتری    نسبت  به درک    ثم         -ج

 .هیچکدام   -د

م  .ق  638م  و ماده .ق   614ماده   3و     2گزینه  د   ،  یادداشت های    

 :    نیست کدامیک  از  موارد  زیر    مانع  از تشکیل  عقد   .  8
                                                                                                                                                    سفه  متهب  قبل  قبض                                     -الف

 جنون متهب     قبل   قبض                             -ب

                                                                                             مرگ  موجب  قبل    قبول طرف ایجاب    در    بیع  -ج    

 . هیچکدام    ، هرسه   مانع تشکیل عقد است  -د

مطالب جزوه .   م   .ق   134ماده   6و یادداشت      833و       831گزینه   الف   ،  ماده     
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 ( استفاده شد   11این سوال در آزمون )   :کدام عبارت   صحیح  نیست  . 1
 . مالکیت خریدار  در بیع  شرط و بیع خیاری   ، متزلزل می باشد    -الف

 . به مجرد    وقوع عقد   بیع    ، خریدار  مالک مبیع عین معین   و کلی در معین   می گردد     -ب

 .  است    ماهیت  حقوقی  تسلیم مبیع   ،   واقعه حقوقی   ارادی   -ج

 .  شرط       ضمان    مطلق  بر مستاجر  مخالف   مقتضای اطالق    عقد اجاره  است   -د

.  م   .ق  100و      460و    411و    364مواد  -آن     1و یادداشت    362گزینه   ب   ، ماده   

 :    نیست کدام عبارت   صحیح .3
و قبل قبض   بعلت سهل انگاری بایع   تلف شود  ؛   بیع منفسخ   چنانچه  مبیع  عین معین ، بعد   تراضی -الف

 . نیست   و تنها راهکارمشتری ، دریافت مثل یا قیمت مبیع است 

اگر فروشنده   تسلیم مبیع حال را به تاخیر اندازد  تا موعد  تادیه   ثمن  موجل فرا رسد  ،  خریدار   نیز می  -ب

 . ه  ثمن  به استناد حق حبس خودداری نماید  تواند بعد حلول اجل  ، از  تادی

اگر  در   دادنامه  اعسار   ، دین  خریدار بابت ثمن تقسیط شده باشد  ؛ بایع  می تواند به حق حبس   خود      -ج

 . در   مورد تسلیم مبیع   استناد    نماید  

زوجه   می تواند  قبل تمکین جنسی   تا وصول  آخرین  قسط   مهریه  ،  در   وضعیتی که مهر تقسیط شده  -د

 .  باشد ،   از تمکین جنسی در برابر زوج   به  استناد حق حبس قانونی   خودداری نماید  

. م   .ق  1011آرای وحدت رویه مرتبط با    ماده . گزینه  الف  ، مطالب جزوه    

کدامیک  از احکام . اگر در  عقد  اجاره  قید  مباشرت  مستاجر در انتفاع  از عین مستاجره  شده  باشد   .  10

 حقوقی زیر  صحیح  نیست  ؟  
 . با فوت  مستاجر  ،  اجاره  منفسخ  می گردد   -الف

 . اگر  عین مستاجره  به د یگری  اجاره داده  شده  باشد  ،  اجاره  دومی  باطل  است   -ب
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اگر  عین مستاجره  به د یگری  اجاره داده  شده  باشد  ،  اجاره  دومی    صحیح   و اجاره  اولی  قابل  فسخ      -ج

 است  

 جمع   موارد  الف     و   ج   -د

آن     1م  و  یادداشت    .ق  484 گزینه     ج      ، ماده   

اگر  وصیت  نامه  ، شرایط شکلی    هیچیک    از انواع  وصیتنامه های  مندرج در قانون امور  حسبی   را . 11

 ...  نداشته   باشد    ،      چنین  وصیتی   
 . باطل   و  بال اثر است    -الف

 . بر است  بعنوان   یک  وصیت نامه  عادی   مدنی   معت  -ب

چنین  وصیتی  در دادگاهها و مراجع دولتی  فاقد اعتبار است مگر  افراد    ذینفع     به صحت آن اقرار   -ج

 . نمایند  

چنین  وصیتی  در دادگاهها و مراجع دولتی  فاقد اعتبار است  حتی  اگر  افراد    ذینفع     به صحت آن اقرار   -د

 .نمایند  

ح  .ا.ق   231و        210و         283مواد گزینه      ج   ،    

: کدام گزینه صحیح است .12  
. پسرعمو در هیچ شرایطی نمی تواند عمو را از ارث محروم نماید .1  

. در صورت نبودن هیچ وارثی به غیر از زوجه ، زن تمام ترکه شوهر متوفای خود را می برد . 2  

.یک هشتم عین تمام اموال منقول و غیرمنقول زوج ارث می برد زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج از . 3  

زوجه تا وصول آخرین قسط مهریه حتی در فرض اعسار زوج می تواند از تمکین عام و خاص در برابر زوج .  4

. خودداری کند   
.   13/2/1330 – 811م و رای وحدت رویه .ق 1011و   348و  346و  343و  336؛ ماده   4گزینه   



186 
 

: کدام عبارت صحیح نیست  .13  

.اگر چند وصی یا وکیل برای امری تعیین شوند با فوت یکی وکالت یا وصایت بقیه منفسخ می شود. 1   

.اگر موصی له قبل فوت موصی ، وصیّت را رد نماید بعد فوت می تواند قبول کند . 2  

.دیگر نمی تواند آن را رد نمایداگر موصی له بعد فوت موصی، وصیت را قبول و موصی به را قبض نماید . 3  

.اگر موصی له بعد فوت موصی و قبل قبول وصیت، فوت نماید ؛ اصوالً وصیت باطل است . 4  

.     آن  4و یادداشت  114آن و ماده  2م و یادداشت .ق 130؛ ماده  1گزینه   

: کدام عبارت صحیح نیست .14  

. حق شفعه قابل توارث و اسقاط است . 1  

.که بعد فوت مرتهن به وراث او یا شخص ثالث داده می شود تابع احکام وصایت است وکالتی . 2  

. اگر بخشی از مبیع کلی در معین معیوب درآید بایع الزام به تحویل فرد سالم از بقیه مبیع می گردد . 3  

. ضمان درک و معاوضی درخصوص مبیع عین معین و کلی درمعین جریان دارد . 4  

و یادداشت های  330و  318و مواد  438ماده  1و یادداشت   888ماده  2، یادداشت   123و   122؛ ماده  4گزینه 

.آن  

... اگر دین حال و ضمان موجل باشد . 11  

. ضامن پس از پرداخت حتی قبل رسیدن موعد ضمان می تواند به مضمون عنه خود رجوع کند .1  

.رجوع کندمگر پرداخت حال به اذن بدهکار باشدضامن پس از پرداخت نمی تواندبه مضمون عنه خود .2  

. ضامن تحت هیچ شرایطی حق رجوع به مضمون عنه خود را ندارد . 3  

. ضامن در هر صورت حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد . 4  

م  .ق 816؛ ماده  1گزینه   
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... اگر قبل تسلیم مبیع ، نقصی در آن حاصل شود . 16   

.به استناد خیار عیب  دارد  مشتری حق فسخ بیع را. 1  

. مشتری حق فسخ بیع را به استناد خیار تبعض صفقه  دارد . 2  

.مشتری حق الزام فروشنده را به تسلیم فرد سالم دارد . 3  

هیچکدام . 4  

. آن  1و یادداشت  311، ماده  2گزینه   

...اگر در اثنای عمل در جعاله ، جاعل رجوع نماید . 18  

. باشد باید اجرت المسمی به نسبت عمل صورت گرفته را بدهد اگر عمل بسیط . 1  

. باید اجرت عمل جاعل اعم از اجرت المثل یا اجرت المسمی را بدهد ( عمل بسیط یا مرکب)در هرصورت. 2  

. اگر عمل مرکب باشد عامل حقی برای مطالبه اجرت ندارد . 3  

هیچکدام   . 4  

 .زینه یک هم درست است ولی گزینه دو کامل تر است م البته گ.ق 166و  161؛ مواد  2گزینه 

ماه بعد معامله   6شخص غیر رشیدی خودروی متعلق به پدر خود را به طور فضولی به دیگری می فروشد  ، . 11

و  پس از  اینکه  رشد حاصل می نماید  و بموجب  حکم  مرجع قضایی  صالح  رشید شناخته می شود   ،  پدر 

پسر     بعنوان  ورثه  و قائم مقام  عام متوفی  .  درحالیکه  از معامله مذکور  بی اطالع  است       او فوت  می نماید

 ...  معامله    و اقاله  آن معامله  به ترتیب  . ،  معامله  را  تنفیذ  و سپس  آنرا  اقاله می نماید    

 نافذ                        -غیرنافذ  تنفیذ شده      -ب     باطل                                     -غیر نافذ     -الف

 نافذ   -نافذ   -د                                          نافذ    -غیرنافذ     -ج  

فضولی بودن  و :  م معامله  اول  به دو جهت دارای  ایراد و غیرنافذ است  .ق 1214و  214گزینه   الف ، مواد 

با فوت پدر  و تنفیذ  معامله توسط پسر ، مشکل   عدم نفوذ آن به جهت فضولی بودن  حل (   . سفه) ت عدم اهلی
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می شود   ولی  همچنان  به جهت  عدم رشد  ، غیرنافذ است  و  این  عدم نفوذ حتی بعد از رشد شخص سفیه  ، 

را تنفیذ   بخشد بلکه باید  ولی یا قیم استصحاب می گردد  و    تنفیذ  خود او در زمان رشد اش  نمی تواند  آن

سفیه در زمان محجوریت اش  ، آنرا  تنفیذ نماید  بنابراین معامله  بدون  تنفیذ ولی یا قیم  او  ، همچنان  غیرنافذ 

است     و  متعاقبا    اقاله  چنین  معامله ای نیز  باطل است زیرا  عمل حقوقی منشاء  هنوز  تنفیذ نشده است تا به 

 ( قیاس  اولویت .)طریق  اولی  اقاله آن   که  عمل حقوقی دوم  است ، نافذ باشد

قابل مطالبه است  و چنانچه  تعهد .......  چنانچه تعهد از نوع  وحدت مطلوب  باشد و از تعهد تخلف گردد  . 13

 .  قابل مطالبه  است ........ از نوع تعدد مطلوب باشد و از آن تخلف گردد 

 . خسارت تاخیر      بعالوه   الزام متعهد   به ایفای اصل تعهد    -خسارت عدم ایفای تعهد    -الف

 . خسارات  عدم ایفای تعهد   بعالوه   الزام متعهد به ایفای اصل تعهد     -الزام متعهد  به ایفای اصل تعهد  -ب

 . الزام متعهد   به ایفای اصل تعهد     -خسارت عدم ایفای تعهد    -ج

 . خسارت تاخیر     در انجام  تعهد    -خسارت عدم ایفای تعهد    -د

 . گزینه  الف   ؛ مطالب جزوه 

 :  کدامیک از خیارات  زیر ممکن است در مال کلی ایجاد شود    .20

 خیار تدلیس                                                          -ب                                  خیار عیب  -الف

 هیچکدام  -د                            خیار تفلیس         -ج

خیار تدلیس مربوط به مرحله تراضی است   نه . م .ق  310و  438و ماده   433ماده  3گزینه  ب ، یادداشت 

نابراین   خیار تدلیس ،  اصوال    در مال کلی   راه ندارد زیرا تملیک  مال کلی   در قسمت اجرا   ب. اجرای عقد   

و قبل تسلیم مال کلی  ،  چنان است که هنوز   عقد در مرحله ( تسلیم فرد یا تعیین مصداق )   محقق می شود   

های تیپ دو را ، دارای ترمز  206که تمام اجراست  ولی اگر  تدلیس  مربوط  به تمام اقسام کلی باشد  مثل این

راه الزام  ای بی اس معرفی نماید  ؛ تدلیس  مربوط  به مرحله انعقاد است و حق فسخ وجود  دارد  زیرا   اساساً

  .تدلیس کننده   به تعیین فرد دیگری  وجود ندارد 
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