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 دانشجوی گرامی  

 

های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتبــاز زنــده و دو طرفــه بــین دانشــجو و  حضور در کالس

هــای کالســی کــه  و آزمــون  استاد، قرار گرفتن در جو کنکور، ایجاد انگیزه رقابت، رفع اشکاالت دانشــجو

توان آنرا با مطالعــه یــ  یــا  نــد  شوید انتخابی است که نمیضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می

 کتاب مقایسه کرد.

 

شرک  در کنکورها  ه اهنگ کشور  موسسه راضل به ش ا این امکان را مری دهرد کره 

ج واقعه قبل از وقوع بایرد جایگاه واقعی خود را در رتبه بند   کشور  بیابید چرا که عال

 کرد.

  



 قدردانی و سپاس 

و     92در کـانون وکـالی دادگسـتری فـارس سـا     7با تشکر از آقای  عبدالرضا سعیدی رتبـه  

 که در تصحیح و ویراستاری این کتاب زحمت بسیاری کشیدند.  سرکار خانم مریم تابع بردبار  

  



 مزایای این کتاب : 

تا   • است  مدنی  قانون  های  فصل  سر  ترتیب  با  موضوعی  های  تست  حاوی  حاضر  کتاب 

 دانشجویان بر اساس ترتیب مواد قانون مدنی تست های مربوطه را حل نمایند. 

سپس تست ها ذکر گردیده است تا استفاده  مواد قانون مدنی و  عنوان  در این کتاب ابتدا   •

تثبیت  ذهن  در  و  نموده  حل  را  مربوطه  های  تست  بالفاصله  مواد  مطالعه  با  کنندگان 

 نمایند. 

در این کتاب سعی شده است پاسخ های کامال تشریحی در اختیار استفاده کنندگان قرار   •

 گیرد.  

 تست به صورت تالیفی در این کتاب آمده است.   1000حدود  •
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 ق.م.  10تا  1مواد 

 در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم 

 انتشار کدامیک از موارد زیر در روزنامه رسمی الزامی است؟  -1

 ( آیین نامه ها2   ( قوانین به معني خاص 1

 ( همه موارد 4    ( تصویبنامه3

 این صورت: تصویب مجلس می رسد. در عهدنامه ای توسط مقام دولتی امضا و سپس به    -2

 ( محاکم داخلي موظف به اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند. 1

 ( محاکم داخلي ممنوع از اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند. 2

( محاکم داخلي موظف به اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند مگر اینکه مقام دولتي آن را مختص روابط  3

 المللي بداند. بین  

 در روزنامه رسمي، محاکم داخلي موظف به اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند.تشار عهدنامه  ( در صورت ان4

زن با مذهب مالکی و شوهر با مذهب حنفی که هر دو فرانسوی هستند می خواهند در ایران  -3

 ازدواج نمایند. ازدواج آنان تابع:

 (مذهب مالکي است. 1

 است.   (مذهب حنفي2

 (قانون فرانسه است. 3

 (قانون مدني ایران در زمینه نکاح است. 4

مردی دارای مذهب حنفی با زنی که مذهب مالکی دارد ازدواج می کنند. بعد از مدتی زوجه فوت  -4

 می کند. هم اکنون تعیین ارث زوج از ماترک زوجه براساس چه قاعده ای صورت می گیرد؟ 

 ه مذهب زوجه( قواعد و عادات مسلم2   وهر ( قواعد عادات مسلمه مذهب ش 1

 ( قواعد و عادات مشترک مذهب زوج و زوجه 4    ( قواعد مذکور در قانون مدني 3

مردی شیعه اسماعیلیه است و با زنی که از مذهب حنفی است ازدواج نموده و فرزندی مسلمان و  -5

ت زوجه برای فرزند خوانده، پس از فوشیعه را به فرزند خواندگی می پذیرند. در صورت وصیت کردن 

 ذهبی بر این عمل حقوقی جریان می یابد؟ موصی، قواعد و عادات مسلمه چه م

 ( مذهب شوهر 1

 ( مذهب زوجه 2

 ( مذهبي که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. 3

 ( مذهب شیعه 4

 .ستنداالجرا ه قوانین ................ پس از انتشار در سراسر کشور الزم -6

 بالفاصله (2 روز  15 (1

 یك ماه (4 مهورید رئیس جپس از تای (3
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 : قوانین مربوط به ارث  -7

 برای اتباع ایران طبق قانون مدني است هرچند در خارج از کشور فوت کنند (1

 برای اتباع خارجه طبق قانون ایران یا قانون کشور متبوع است به نحو تخییر (2

 تابع اقامتگاه است (3

 .نون ایران استصورتي که در ایران فوت کنند طبق قابرای اتباع خارجه در   (4

قانون مدنی مقرر می دارد »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده  10ماده  -8

اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است« منظور از »قانون« در این ماده چهه قهانونی 

 است؟

 تفسیریقانون   (2 قانون تکمیلي (1

 2و    1گزینه  (4 قانون امری (3

 است؟  زیر  موارد از  یک کدام  تابع مسیحی ایرانی  وارث  ت اهلی  -9

 .است ایران قلمرو در حاکم قانوني مقررات تابع دو هر (1

 .است فرد تبعیت مورد دین  در رایج شرعي قواعد تابع دو هر (2

 .است متوفي دین در رایج مسلم قواعد تابع ارث و ایران قانون تابع اهلیت (3

 .است شخص دین در رایج مسلم قواعد بع تا اهلیت ولي ایران قانون تابع ارث (4

 

 

 قانون مدنی   182تا   11ماده 

 در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

 دین مربوط به اجاره بهای  مال غیر منقول، چه نوع مالی به شمار می آید؟ -10

 (مال منقول 1

 (مال غیر منقول 2

 منقول (در حکم مال  3

 (در حکم مال غیرمنقول 4

رضا خریداری کرده و برای تادیه ثمن، یک فقره چک در وجه  ه موجب عقد بیع ازعلی، زمینی را ب -11

معین به رضا تسلیم نموده است. تعهد رضا به تسلیم زمین به علی و تعهد علی به تادیه وجه چک، به 

 ترتیب کدامیک از موارد زیر است؟

 منقول   غیر  -( غیر منقول1

 منقول   -( منقول2

 منقول   -( غیر منقول3

 غیر منقول   -نقول( م4
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 قانون مدنی   300تا   183مواد 

 طور کلی در عقود تعهدات به  

ایجاب فروش تلفن همراه را با اشاره به   96/ 2/ 1علی در حالی که قادر به تکلم است در مورخ  -123

هشتصد هزار تومان را بابت   96/ 3/ 1مبلغ یک میلیون تومان به حسین می دهد و حسین در مورخ 

برای امر  هشتصد هزار تومان را  96/ 3/ 7رخ خرید تلفن به حساب علی واریز می کند و علی در مو

 شخصی اش هزینه می کند. در این صورت: 

 ( قراردادی بین علي و حسین واقع نشده است و علي ضامن مبلغي است که هزینه کرده است. 1

 بین علي و حسین منعقد شده است.   1/3/96( قرارداد در مورخ  2

 د شده است. بین علي و حسین منعق  7/3/96( قرارداد در مورخ  3

 علي و حسین منعقد نشده و علي، ضامن مبلغي که هزینه کرده نیست.( قراردادی بین  4

میلیون تومان و به صورت نقدی به رضا  می  30حسین، ایجاب فروش اتومبیل خود به مبلغ  -124

دهد و رضا خرید اتومبیل به همین مبلغ و به صورت قسطی را اظهار می کند. سپس حسین حق  

 محمود می دهد. در این صورت:        سال به   10ع ازخودرو را برای انتفا

 ( حسین به صورت فضولي حق انتفاع را به محمود منتقل کرده و تنفیذ این معامله فضولي با رضا است. 1

 ( حسین مي تواند با قبول پیشنهاد رضا عقد بیع را ایجاد کند و حق انتفاع محمود صحیحا ایجاد شده است. 2

حسین، بیع ایجاد شده و تنفیذ معامله واگذاری حق انتفاع به محمود، با رضا  شنهاد رضا توسط ذیرش پی( با پ3

 است. 

( در صورت پذیرش پیشنهاد رضا توسط حسین، رضا مي تواند معامله واگذاری حق انتفاع به محمود را فسخ 4

 کند.  

خ  ود و معلق علیه در تاریعقد بیع معلقی بین الف و ب منعقد ش 1394/ 1/ 1اگر در تاریخ -125

غاز  آکه پس از تحقق شرط ،آثار عقد از  کرده باشندشرط ، ضمن عقد تحقق یابد و طرفین  1394/ 3/ 1

 مترتب گردد در این صورت:

 به مالکیت طرف متقابل در مي آید.   1/3/1394(هر یك از عوضین از تاریخ  1

 بل در مي آید. به مالکیت طرف متقا  1/1/1394( هر یك از عوضین از تاریخ  2

  1/1/94به مالکیت طرف مقابل در مي آید ولي منافع عوضین از تاریخ  1/3/1394از عوضین از تاریخ  ( هر یك3

 به طرفین تعلق مي گیرد.

 (چنین شرطي عقد را باطل مي کند.4

 حسین، رضا را اکراه نموده تا خودروی خود را به صورت عقد معلق )با شرط تعلیقی»اعالم نتیجه-126

«(به محمد بفروشد. رضا عقد معلق را منعقد نموده و بعداً این عقد 95وکالت قبولی محمود در آزمون 

 را تنفیذ می کند. در این صورت: 

 (منافع خودرو از روز انعقاد عقد به بعد محاسبه و به محمد تعلق مي گیرد.1

 محمد تعلق مي گیرد.بعد محاسبه و به  (منافع خودرو از لحظه اعالم نتیجه قبولي محمود در آزمون وکالت به  2
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 (منافع خودرو از لحظه تنفیذ رضا به بعد محاسبه و به محمد تعلق مي گیرد.3

 (منافع خودرو و نیز مالکیت خودرو از لحظه انعقاد عقد معلق به محمد تعلق مي گیرد.4

 کدامیک از عقود معلق زیر صحیحاً منعقد می شوند؟   -127

 ارد ( همه مو4   وقف  (3   ( ضمان2  ( نکاح 1

 کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟ -128

 ( واجد خیار شرط باشد.2    (واجد خیار تخلف شرط باشد                        1

 ( واجد یکي از خیارات مختص باشد4    (واجد یکي از خیارات مشترک باشد                3

 نیستند؟کدامیک از عقود زیر، تشریفاتی   -129

 قرارداد انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت(  1

 ( قرارداد انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود 2

 1316قانون بیمه مصوب    3و    2( قرارداد بیمه موضوع مواد  3

 ( هیچ کدام4

 کدام یک از موارد زیر، استثنای اصل رضائی بودن عقود است؟ -130

 قد معلق (ع4  قد اجاره (ع3  (بیع صرف 2  عقد حواله (1

در خصوص زمان و مکان وقوع عقد مکاتبه ای، کدام نظریه در حقوق ایران، مورد پذیرش قرار  -131

 گرفته است؟ 

 اخیر عقد تحقق مي یابد.   ء (در مورد زمان انعقاد عقد، نظریه اعالم قبول و در مورد مکان وقوع عقد،جایي که جز1

در مورد مکان وقوع عقد،جایي که قبول به اطالع طرف عقد مي الع قبول و  ( در مورد زمان انعقاد عقد،نظریه اط 2

 رسد. 

( در مورد زمان انعقاد عقد،نظریه وصول قبول و در مورد مکان وقوع عقد،جایي که قبول به اقامتگاه طرف عقد،  3

 واصل شود. 

طرف عقد مي ل به اطالع ( در مورد زمان انعقاد عقد،نظریه ارسال قبول و در مورد مکان عقد،جایي که قبو4

 رسد. 

علی، کتاب متعلق به رضا را به محمود می فروشد و در ضمن قرارداد، شرط می گذارد که تلفن  -132

همراه محمود، متعلق به حسین باشد. بعد از اینکه رضا از عقد فضولی آگاه شد مجددا ایجاب فروش 

 ورت: کتاب را محمود می دهد و محمود هم قبول می کند. در این ص

 قبول حسین، تلفن همراه به مالکیت او در مي آید. ( با  1

 ( حتي با قبول حسین، تلفن همراه به مالکیت او در نمي آید. 2

 ( مالکیت حسین به محض عقد رخ داده و نیازی به قبول او ندارد. 3

 ( با قبول حسین و پذیرش آن از سوی رضا، تلفن همراه به مالکیت حسین در مي آید.4

 تعهد به سود ثالث :تحقق ای بر-133

 (وجود او به هنگام ایجاد تعهد ضروری است مگر در بیمه عمر . 1
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 (وجود او به هنگام ایجاد تعهد ضروری نیست ولي در هنگام اجرای تعهد ضروری است . 2

 (قبول ثالث ضروری نیست و ذینفع ) ثالث ( نمي تواند از پذیرفتن آن خودداری کند . 3

 (هیچکدام 4

سال نفقه  2در ضمن عقد بیعی که با محمود منعقد نموده، شرط کرده که محمود  حمدم -134

فرزندش را که هنوز متولد نشده بپردازد. سپس نطفه فرزند محمد منعقد شده و بعد از طی دوران  

 حاملگی، متولد می شود. در صورت امتناع محمود از پرداخت نفقه فرزند محمد:  

 ود به وفای به شرط ندارد. محمار  ( محمد هیچ حقي در اجب1

 ( محمد از باب والیت بر فرزندش و نیز اصالتأ حق الزام محمود به وفای به شرط را دارد. 2

 ( تعهد به نفع ثالث در فرض مساله باطل است. 3

 ( محمد، تنها حق فسخ عقد بیع را دارد و حق الزام محمود را ندارد. 4

یون تومان( خود به طلبکارانش است اقدام به )یکصد میل میزان بدهیعلی در حالی که غافل از  -135

مصالحه اتومبیل خود به مبلغی بسیار نازل تر از قیمت بازار به رضا می نماید. منتقل الیه که از  

 وضعیت علی آگاه است ایجاب صلح را قبول می نماید. در این صورت:

 وقیف و به فروش رسانند. ند آن را تو مي توان  ( طلبکاران علي بر عین مال در ید رضا حق دارند1

 ( عقد صلح بین علي و رضا صحیح بوده ولي در برابر طلبکاران علي غیرقابل استناد است. 2

 ( عقد صلح بین علي و رضا و در برابر طلبکاران نیز صحیح و قابل استناد است. 3

 لبکاران علي است. در برابر طدی و عرفي  ( عقد صلح صحیح بوده ولي رضا ضامن ما به التفاوت قیمت قراردا4

چنانچه مدیون برای فرار از دین، اموال خود را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح   -136

 است؟

(در صورت اطالع خریدار قصد فروشنده برای فرار از دین، معامله باطل است، اعم از اینکه معامله صوری باشد یا  1

 خیر.

 باطل است که قصد فرار از دین محرز باشد.  ، در صورتيصوری باشد  (چنانچه معامله2

 (معامله اگر صوری نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غیرنافذ و مبیع قابل توقیف است.3

(چنانچه معامله صوری نباشد، صحیح است، لیکن اخذ مال مورد انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه  4

   ممکن است.  بوده، جهت وصول طلب

بعد از صدور حکم محکومیت علی به پرداخت دین به حسین و صدور برگ اجرائیه، علی خانه  -137

اش )مستثنیات دین( و اتومبیلش را به رضا و اوالد او نسالً بعد نسل وقف می کند در حالی که رضا از  

 وضعیت دین علی به حسین و صدور اجرائیه آگاه نیست. در این صورت:

 است.  ومبیل صحیحخانه و ات   ( وقف1

 ( وقف خانه صحیح و وقف اتومبیل، غیر نافذ است. 2

 ( وقف خانه در برابر حسین غیر قابل استناد و وقف اتومبیل، غیر نافذ است.3
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 ( وقف خانه و وقف اتومبیل در برابر حسین، غیر قابل استناد است. 4

 ندارد:خرید و فروش آنچه که در عرف ارزش داد و ستد  -138

در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالي و معنوی داشته باشد صحیح است هرچند که فروش آن   ورتي که( در ص1

 معقول نباشد 

 ( صحیح است.2

( در صورتي که در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالي و معنوی داشته باشد و فروش آن معقول باشد صحیح 3

 است. 

 ( باطل است مطلقا . 4

سالگی رسیده، فرزند خود  21رورشگاه آورده و اکنون به سین را که از پ رزندی به نام حعلی، ف -139

تصور کرده و خانه اش را تحت تأثیر اکراه حسین به وی هبه می کند و حسین هم هبه را قبول می 

 کند. در این صورت: 

 ( عقد هبه باطل است. 1

 مي شود. تنفیذ، متعلق به حسین  منافع موهوبه از زمان  ( عقد هبه با تنفیذ علي صحیح و نافذ مي شود و  2

 ( عقد هبه با تنفیذ علي، صحیح و نافذ مي شود و منافع موهوبه از زمان عقد، متعلق به حسین مي شود. 3

 ( عقد هبه صحیح است.4

فروشنده ملکی به اعتبار اینکه خریدار، دوست برادر اوست، در فروش خانه به وی تخفیف می  -140

برادر او خریدار را نمی شناسد و او در شخص طرف داد، متوجه می شود که اما بعد از امضای قراردهد 

 اشتباه کرده است. این معامله ... . 

 صحیح است.  (4 جایز است.   (3  باطل است.   (2  غیر نافذ است.   (1

 شود؟اشتباه در وصف مورد معامله، چه زمان باعث ایجاد حق فسخ برای متضرر می  -141

 تباه در وصف اساسي زوج در عقد نکاح ( اش2   ي مورد معامله( اشتباه در وصف اساس1

 3و    2( گزینه های  4   ( اشتباه در وصف مهم مورد معامله 3

ماه از تاریخ   3علی، تحت تاثیراکراه، تلفن همراه خود را به محمود می فروشد و بعد از گذشت  -142

لی، متعلق  فاصله مابین عقد و تنفیذ ع ن صورت منافع تلفن همراه درعقد، آن را تنفیذ می کند. در ای 

 به کیست؟  

     ( علي1

   ( محمود 2

 ( بالمناصفه متعلق به علي و محمود است. 3

 ( متعلق به علي است مگر اینکه قصد او تنفیذ عقد از زمان عقد باشد.  4
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 ( ق.م  337تا   301مواد )

 داد حاصل می شود که بدون قراردر الزاماتی  

 احراز تقصیر وارد کننده زیان در دعوای مسئولیت مدنی، به عهده کدام مرجع است؟ -337

مربوط به طرح دعوای خسارت علیه خسارت علیه قضددات، دولددت و  (دادگاه عمومي در کلیه موارد، به جز موارد  1

 کارفرمایان مشمول قانون کار در خصوص حوادث کار

ر کلیه موارد، به جز موارد مربوط بدده طددرح دعددوای مطالبدده خسددارت علیدده دولددت، قضددات و  عمومي د (دادگاه2

 شونداشخاصي که مرتکب اعمال ضد رقابتي مي

دعوای خسارت در کلیه موارد، به جز مواردی که برای احراز تخلف وارد کننده زیان،  (دادگاه رسیدگي کننده به 3

 ست.مرجع انتظامي خاص پیش بیني شده ا

 (دادگاه عمومي رسیدگي کننده به دعوای خسارت در کلیه موارد4

 ؟نیستدر رابطه با شرایط ضرر قابل جبران در نظام حقوقی ایران، کدام گزینه صحیح    -338

 ( مسلم، مستقیم و شخصي بودن ضرر از جمله شرایط ضرر قابل جبران است. 1

 ه شرایط ضرر قابل جبران است. ( قابلیت پیش بیني مقدار ضرر و ماهیت ضرر از جمل2

 از جمله شرایط ضرر قابل جبران است.   ( قابلیت پیش بیني علت یا ماهیت ضرر3  

 ( ضرر باید ناشي از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده باشد. 4

 قابلیت پیش بینی ضرر، در کدام مورد شرط است؟   -339

 (مسئولیت دارنده اتومبیل1

 به مصرف کننده، ناشي از عیب تولید کاال وارده    (خسارت2

 صدمه های بدني که در آینده ظاهر مي شود. (خسارات ناشي از  3

 ( مسافری که سابقه بیماری دارد و در اثر ترمز ناگهاني قطار، دچار حمله قلبي شود.4

نقش   در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی-340

 دارند کدام مورد صحیح است؟ 

 (مباشر مسئول است نه مسبِّب . 1

 (مباشر مسئول است نه سبب ، مگر در موارد استثنایي. 2

 (عاملي که خسارت مستند به او است مسئول است .3

 (صرف نظر از درجه تأثیر ، به نسبت مساوی مسئول هستند . 4

به موجب قرارداد به مهد کودک سپرده انهد در والدین صغیری نگهداری او را در ساعات اداری -341

ری خسارت وارد می سازد ، کهدام مهورد در خصهوص مسهئولیت جبهران مین مدت، صغیر به دیگ ه

 خسارت، صحیح است؟

 (اصوال والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تفصیری در تربیت طفل نکرده اند1
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 او ، جبران خسارت شود(صغیر مسئول است و باید از مال  2

 دارند  (صغیر، مهدکودک و والدین ، مسئولیت تضامني3

 (مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است4

کامران باغی را اجاره نموده و به رغم پایان مدت و مطالبه مالک، آن را تحویل نمی دهد. پس از   -342

تان را آبیاری می کنند و به علت ورود پسآب آن، کارگران کامران به دستور وی از نهر کنار باغ، درخ

داخل نهر، برخی درختان باغ خشک می شوند. با توجه به عدم اطالع کامران و های کارخانه مجاور به 

 کارگران از آلودگی آب، مالک جهت مطالبه خسارت خود، به چه اشخاصی می تواند رجوع کند؟ 

 (فقط کامران 2    (کامران و مالك کارخانه 1

 (کارگران، کامران و مالك کارخانه 4     لك کارخانه ط ما(فق3

حسین و محمود، کودکانی هستند که اولیای آنان، قراردادی رایگان با علی منعقد کرده اند تا -343

وی به مدت کوتاهی ایشان را نگهداری و مواظبت نماید. در این مدت در زمانی که علی، غافل از حال 

زشک  ر محمود وارد می نماید و سپس علی، محمود را بالفاصله نزد پ کودکان بوده حسین جنایتی ب 

حاضر می نماید در حالی که به پدر محمود دسترسی نداشته است. پزشک موفق به مداوای محمود 

 نشده و محمود فوت می کند. در این صورت: 

 ( مطلقا  پزشك ضامن دیه محمود است. 1

 ( ممکن است علي ضامن دیه محمود باشد. 2

 ممکن است پدر حسین، ضامن دیه محمود باشد. (  3

 حسین، ضامن دیه محمود باشد. ( ممکن نیست  4

هرگاه چند سبب به صورت طولی موجب ورود زیان شوند در حقوق ایران کدامیک از اسباب،  -344

 مسئولیت مدنی دارد؟ 

أثیر یا سبب مؤخر در ( اصوال  سبب مناسب )متعارف( مسئولیت دارد و در جنایات، اصوال  سبب مقدم در ت1

 حدوث، مسئولیت دارد. 

 مناسب )متعارف( مسئولیت مدني دارد.   ( مطلقا  سبب2

 ( مطلقا  سبب مقدم در تأثیر یا سبب مؤخر در حدوث، مسئولیت مدني دارد. 3

( اصوال  سبب مناسب )متعارف( مسئولیت مدني دارد و در جنایات، مطلقا  سبب مقدم در تأثیر یا سبب مؤخر در  4

 حدوث، مسئولیت مدني دارد. 

نار شارع عمومی دپو نموده و دیگری پوست میوه های لغزنده را شخصی ضایعات فلزی را در ک-345

در نزدیکی آن ها ریخته است. اگر رهگذری به واسطه عبور از روی پوست میوه ها لغزیده و بر روی  

ای او قطع شود، مسئول دانستن ضایعات بیفتد و آسیب ببیند و به علت سهل انگاری پزشک معالج پ

 نظریات راجع به اجتماع اسباب است؟پزشک بر مبنای کدام یک از  
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 (سبب نزدیك 2     (سبب مقدم در تاثیر1

 (سبب اقوی 4     (سبب متعارف و اصلي3

در حالت علم اجمالی به ورود زیان توسط یکی از چند شخص و عدم علم تفصیلی به انتساب  -346

 ایشان: زیان به یکی از 

 ي کنیم.(با توسل به قاعده قرعه، شخص مسوول را انتخاب م1

 (حکم به مسوولیت تضامني اشخاص مي نمائیم. 2

(اصل بر تقسیم به تساوی مسوولیت بین اطراف علم اجمالي است مگر در موارد استثنایي که راه حل قانون  3

 مجازات با وحدت مالک جریان مي یابد. 

 ان محکوم نماید.از اشخاص را به جبران زی  (قاضي مخیر است که هر یك4

قوقی ایران، در حالتی که عامل زیان، عمداً و با سوءنیت یا خطای فاحش و قابل در نظام ح-347

 سرزنش به زیان دیده ضرر وارد می کند:

 (فقط مي توان جبران خسارت وارده به زیان دیده را از دادگاه درخواست نمود. 1

 اه درخواست نمود. سارت تنبیهي را از دادگ(فقط مي توان پرداخت خ2

جبران خسارت وارده به زیان دیده و در برخي موارد، پرداخت خسارت تنبیهي را از دادگاه درخواست  (مي توان 3

 نمود. 

 ( مي توان جبران خسارت وارده به زیان دیده و پرداخت خسارت تنبیهي را از دادگاه درخواست نمود. 4

 به شخص ثالث وارد آورند:رگر مجتمعاً زیانی هرگاه چند نفر کا  -348

منا  مسئول جبران خسارت وارده بوده و میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك،  ( متضا1

 از طرف دادگاه تعیین مي شود.

 ( مشترکا  مسئولیت مدني دارند. 2

ر یك، با توجه به نحوه مداخله ایشان، از طرف  ( مشترکا  مسئولیت جبران خسارت دارند و میزان مسئولیت ه3

 دادگاه تعیین مي شود. 

 ( میزان مسئولیت هریك از ایشان با توجه به درجه تقصیرشان از سوی دادگاه تعیین مي شود.4

شهود، امها شخصی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به دلیل تقصیر قاضی بازداشت می-349

 شود؟جبران می گردد خسارت این شخص به چه نحوشود و تبرئه میبعدا بی گناهی اش ثابت می

شود ، اما دولت پددس از جبددران خسددارت  (خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران مي1

 تواند به قاضي مقصر مراجعه کند.مي

به قاضي مقصر برای    شود ، و حق مراجعه(خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران مي2

 دولت وجود ندارد.

 مقصر، شخصا  مسئول جبران خسارت است.(قاضي  3



 .................... .............................................................................................................................موسسه آموزش عالي آزاد فاضل  

66 
 

(به دلیل حاکمیتي بودن عمل قضاوت و دادگستری دولت و قاضي در این خصوص، مسددئولیت مدددني ندددارد و  4

 قاضي صرفا  مسئولیت انتظامي دارد

است لباس مجروح را پاره کند و اگر حسین برای جلوگیری از خون ریزی فردی که مجروح شده -350

 مانع خونریزی استفاده نماید در این صورت:   از آن به عنوان

 ( حسین، ضامن خسارت ناشي از پاره کردن لباس است. 1

 ( حسین به دلیل قاعده اضطرار از مسئولیت مدني معاف است. 2

 ( حسین به دلیل قاعده احسان از مسئولیت مدني معاف است. 3

 و قاعده اضطرار از مسئولیت مدني معاف است.  ل قاعده احسان  ( حسین به دلی4

شخصی برای خاموش کردن اتومبیل که آتش گرفته است از پتو و لباس خودش استفاده می -351

کند و پتو و لباس تلف می شود. در صورتی که شرایط اداره مال غیر وجود نداشته باشد کسی که ضرر  

 دارد؟ ابر زیان دیده مسئولیتی در برازا و دفع شده چه 

 ( هیچ مسئولیتي1

 ( اگر از فعل زیان بار عامل استفاده کرده باشد باید خسارت عامل را تا حدی که استفاده کرده جبران کند. 2

 ( اگر از فعل زیانبار عامل استفاده کرده باشد باید تمام خسارت وارد بر عامل را جبران کند.3

 جبران کند.خسارت عامل را  در هر صورت باید  (  4

در نتیجه عدم استحکام بنا و عدم رعایت ضوابط قانونی، ساختمانی نوساز به علت زلزله خراب -352

 می شود. تقسیم مسئولیت چگونه است؟ 

 (با علم عامل انساني و عدم پیشگیری، مسئولیت بر عهده اوست و در غیر اینصورت، از مسئولیت معاف است. 1

 د به تنهایي تمامي خسارت را جبران کند. منتسب مي شود و او بایخسارت به عامل انساني  (تمام  2

 (با توجه به وجود قوه قاهره، مسئولیت از عهده عامل انساني برداشته مي شود. 3

 (مسئولیت به نسبت تاثیر عوامل انساني و قوه قاهره تقسیم مي شود. 4

لی کمک می خواهد و او هم اتومبیل خود از جوی یا گوداشخصی از دیگری برای بیرون آوردن -353

کمک وی می شتابد. در هنگام بیرون آوردن ماشین، سپر آن کنده شده و آسیب می بیند. حکم   به

 مسئله از لحاظ قواعد ضمان قهری چیست و مبنای آن کدام قاعده است؟ 

 اقدام مالك   -(ضامن نیست2    ضرورت -(ضامن نیست1

 اتالف   -(ضامن است4    ان احس -(ضامن نیست3

هرگاه شخصی بدون آگاهی از ممنوعه بودن مکان، وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مورد  -354

 اصابت تیر قرار گیرد، حکم قضیه چیست؟

 (ضارب، ضامن دیه اوست 2  (دیه مضروب باید از بیت المال پرداخت شود. 1

 ضارب، ضامن است. (عاقله  4  (اقدام به ضرر خود کرده و کسي ضامن نیست 3
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 (  807  تا  338مواد ) 

 عقود معین   

 کدام یک از بیع های زیر باطل نیست؟  -427

 ( بیعي که مقدار و جنس و وصف مبیع کلي، در عقد ذکر نشود.1

 ( بیع دین به دین2

 ( بیع کالي به کالي3

 ثمن، مجهول مانده است. مبیع یا  اجل پرداخت  ( بیعي که  4

 در صورتی که ثمن کلی باشد برای صحت بیع، مقدار و جنس و وصف آن:  -428

 ( باید در عقد ذکر شود یا نزد طرفین به نحوی از انحاء معلوم باشد. 1

 ( کافي است در سند قرارداد ذکر شود اگرچه در عقد ذکر نشود. 2

 معاطات واقع شود یا نمونه ای برای این مقصود انتخاب شود. قرارداد به صورت  ( باید در عقد ذکر شود یا  3

 ( باید در عقد ذکر شود یا نمونه ای برای این مقصود انتخاب شود. 4

پس از فروش یک تن از پنج تن گندم موجود در انبار، خریدار یک تن از گندم ها را بدون اذن  -429

. وضعیت معامله و ید خریدار چگونه  ست وی تلف می شودفروشنده تصرف می کند و گندم ها در د

 است؟

 (بیع باقي و ید خریدار اماني است. 2   (بیع منفسخ و ید خریدار اماني است.1

 (بیع باقي و ید خریدار ضماني است. 4   (بیع منفسخ و ید خریدار ضماني است.3

ن تومان فروخته و میلیو 200ه مبلغ حسین به عنوان بایع، خانه ای را به رضا به عنوان خریدار ب -430

ماه بعد از عقد بیع قرار داده شده است. در صورت حلول اجل و اخذ  3موعد تسلیم هر دو عوض، 

 مهلت عادله جهت تادیه ثمن:

 ( طرفین حق حبس دارند. 2    ( طرفین حق حبس ندارند. 1

 ( فقط رضا حق حبس دارد. 4    ( فقط حسین حق حبس دارد. 3

 شامل کدام نوع مبیع می شود؟حبس  بیع،حق در عقد-431

 (همه موارد  4 (کلي في الذمه 3  (عین معین 2  (کلي در معین1

حسین، از طریق پست الکترونیک، ایجاب فروش تلفن همراه معینی به علی می دهد. علی هم  -432

روش علی متعاقباً پیشنهاد فروش آن را به محمد می دهد. محمد در حالی که مجنون است پیشنهاد ف

 بول می کند و تلفن همراه مزبور را قبض می نماید. در این صورت:را ق

 ( علي مالك تلفن همراه است و محمد در حکم غاصب بوده و در برابر او مسئولیت دارد. 1

 ( حسین مالك بوده و علي و محمد در برابر او مسئولیت تضامني دارند. 2

 تضامني دارد.علي مسئولیت  ( علي مالك بوده و محمد در برابر حسین و  3

 ( حسین مالك بوده و تنها محمد در برابر او مسئولیت دارد. 4
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حسین، سه اصله درخت سیب را در زمین علی بدون اذن وی می کارد. علی ازجریان مطلع  -433

کیلوثمره دهند.  300شده و درختان را آب داده و موجب نمو و رشد آن می شود تا اینکه درختان 

کیلو  600کیلوی باغ خودش قرار می دهد. هم اکنون  300و در انبار در کنار تان را چیده ثمره درخ

کیلو از آن را به صورت کلی در معین به حسین می فروشد. در این   300سیب در انبار است و علی 

 حالت:

 کیلو را برداشته و تصرف کند. 600( حسین مي تواند تمام  1

 برداشته و تصرف کند. را    کیلو  300( حسین مي تواند تنها  2

 کیلو را برداشته و تصرف کند.   300( حسین فقط با اذن علي یا تعیین مصداق به وسیله علي، مي تواند  3

 کیلو را برداشته و تصرف کند.   600( حسین بعد از اذن علي مي تواند  4

یدار  ش خرپس از انعقاد قرار دادپیش فروش ساختمان ، در صورت انتقال حقوق و تعهدات پی-434

 نسبت به واحد پیش فروش شده : 

 (پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرار داد نیست .1

 ( پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرار داد است . 2

( پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرار داد است اگر بدون رضایت فروشنده به چنین عملي مبادرت  3

 کرده باشد  

 (پیش خریدار عهده دار پرداخت نیمي از بها یا عوض قرار داد است . 4

حسین در قالب یک سند عادی، تواقفی مبنی بر پیش فروش ساختمان با علی منعقد می کند. -435

ین به موجب این توافق، متعهد به احداث واحد ساختمانی مشخص در زمین خودش می شود. رضا  حس 

لی را به احمد حواله می دهد و احمد و علی این حواله را قبول می ضامن حسین شده و سپس رضا، ع

 کنند. در این صورت: 

 (قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمان و حواله منعقد شده است. 1

 قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمان و حواله منعقد نشده است. (  2

 له منعقد نشده است. ( قرارداد پیش فروش ساختمان منعقد شده ولي عقد ضمان و عقد حوا 3

 ( قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمان شده ولي عقد حواله منعقد نشده است. 4

 فروش ساختمان و آپارتمان صحیح است؟در کدامیک از گزینه های زیر در مورد قرارداد پیش   -436

ش  ( در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده بدون رضایت پی 1

 فروشنده، پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرارداد است. 

ز درجه اعتبار ساقط  ( پس از انتقال قطعي واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش فروش ا2

 مي شود. 

 ( قرارداد پیش فروش، یك قرارداد تشریفاتي است. 3

 ( همه موارد 4
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 (  949 تا  808)مواد  

 شفعه ، وصیت، ارث 

بعد از پدید آمدن حق شفعه، در صورتی که معلوم شود مبیع، حین البیع معیوب بوده و مشتری  -807

 از بایع ارش گرفته باشد:  

 ( شفیع برای اخذ به شفعه، موظف به پرداخت ثمن معامله به مشتری است.1

 ( شفیع برای اخذ به شفعه، قیمت روز ثمن را باید به مشتری بپردازد. 2

 به شفعه، قیمت روز مبیع را باید به مشتری بپردازد. اخذ  ( شفیع برای  3

 ( شفیع برای اخذ به شفعه، معادل ثمن منهای ارش را به مشتری مي پردازد 4

زهره و آناهیتا در زمینی شریک هستند. زهره سهم خود را به مریم از طریق عقد بیع انتقال -808

 است. بر فرض وجود حق شفعه برای آناهیتا:شده ماه قرارداده   3داده و برای زهره خیار شرط به مدت 

 ( اگر زهره و مریم عقد بیع را اقاله نمایند این اقاله باطل است. 1

 ( در صورت اِعمال حق فسخ توسط زهره، اِعمال بعدی شفعه توسط آناهیتا صحیح نیست.2

 کن نیست. مم( در صورت اِعمال شفعه توسط آناهیتا، اقاله بعدی عقد بیع بین زهره و مریم  3

 ( در صورت اِعمال حق شفعه توسط آناهیتا، فسخ بعدی عقد بیع توسط زهره ممکن نیست. 4

 ؟ نیستدر کدام مورد، حق شفعه ثابت -809

 ( آنجا که یکي از دو شریك زمین، سهم خود را در قالب بیع به عنوان ثمن به شخصي انتقال دهد. 1

 ین مشاع، آپارتمان خود را در قالب مبیع بفروشد. مز( آنجا که یکي از دو مالك آپارتمان بر روی  2

 ( آنجا که یکي از دو شریك زمین، سهم خود را در قالب بیع خیاری به شخصي منتقل کند.3

 ( آنجا که یکي از دو شریك زمین، بخشي از ملك خود را به شخصي به عنوان مبیع مي فروشد. 4

 کسی ضامن درک مبیع است؟  هچدر مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند -810

 ( بایع 1

 ( مشتری 2

 ( در صورتي که مبیع به تصرف مشتری داده شده باشد مشتری ضامن درک است. 3

 ( در صورتي که مبیع به تصرف مشتری داده نشده باشد مشتری ضامن درک است. 4

 حق شفعه:-811

 (قابل انتقال به وصیت است. 1

 صلح سهم مشاع، ایجاد مي شود.ر  اث(از طریق صلح قابل انتقال است و بر  2

 (از طریق بیع سهم مشاع در قالب ثمن، پدید آمده و از طریق ارث قابل انتقال است. 3

 (به نسبت سهم هر وارث، به ارث مي رسد اما اجرای حق باید به طور جمعي باشد تا تبعیضي رخ ندهد4

 اگر مال مورد شفعه مستحق للغیر در آید چه کسی ضامن است؟-812

 (مشتری در صورتي ضامن است که مال مورد شفعه در هنگام اخذ به شفعه به تصرف او داده شده باشد. 1

 (مشتری مطلقا  ضامن درک است. 2



 .................... .............................................................................................................................موسسه آموزش عالي آزاد فاضل  

154 
 

 (بایع مطلقا  ضامن درک است. 3

 (هر یك از بایع و مشتری،متضامنا  ضامن درک مال مورد شفعه اند. 4

 ..................... مشتری نسبت به خرابی و عیب و تلفی که........ -813

 (قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست. 1

 ( قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست در صورتي که تعدی یا تفریط نکرده باشد. 2

 . شدبا( بعد از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست در صورتي که تعدی یا تفریط کرده  3

 ( قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن است. 4

حسین و علی، صاحبان مشاع آپارتمانی هستند. حسین سهم خود در آپارتمان را به رضا انتقال -814

 می دهد. در این صورت:

 ( علي حق شفعه نسبت به مشاعات ساختمان دارد. 1

 د. رضا دارمالکیت  ( علي حق شفعه نسبت به بخش اختصاصي در  2

 ( علي حق شفعه نسبت به تمام مالکیت رضا در مشاعات و قسمت اختصاصي دارد.3

 ( علي حق شفعه ندارد. 4

 کدامیک از موارد زیر داللت بر اسقاط حق شفعه می نماید؟  -815

 ( رد پیشنهاد فروش سهم شریك که این پیشنهاد به شریك دیگر ارائه شده بود. 1

بیع بین بایع )شریك فروشنده( و خریدار قرار داده شده است   شریك سابق در خیاری که برای( اسقاط حق 2

 توسط شریك سابق اسقاط شود. 

 ( شریکي که حق شفعه دارد بعد از آگاه شدن از حق شفعه، سهم خود را به شخص دیگر انتقال دهد. 3

 ( شریك سابق، ضامن درک مبیع در عقد بیع سهم شریك دیگر شود.  4

مجری مشترک است، الف ملک خود را فروخته است در این صهورت  لف و ب درملک شخص ا -816

 شخص ب:

 دارای حق شفعه است (1

 دارای حق شفعه نیست (2

 ك خود را با مجری فروخته باشد  لدر صورتي دارای حق شفعه است که الف ما (3

 در صورتي دارای حق شفعه است که در خود ملك نیز مشاعا شریك باشد (4

ال خود را به ثالث فروخته و برای خود به مدت یکسال حق مال غیر منقول میکی از دو شریک  -817

 فسخ لحاظ کرده است، آیا شریک دیگر می تواند اخذ به شفعه نماید؟

 بله زیرا خیاری بودن بیع مانع اخذ به شفعه نیست (1

 پس از انقضای مدت خیار شرط و عدم فسخ مي تواند (2

 ع حق شفعه است  خیر زیرا وجود خیار مان (3

 مادام که مدت خیار منقضي نشده است نمي تواند (4

 اگر مال مورد شفعه مستحق للغیر در آید چه کسی ضامن است؟ -818
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 مشتری در صورتي ضامن است که مال مورد شفعه در هنگام اخذ به شفعه به تصرف او داده شده باشد (1

 مشتری مطلقا ضامن درک است (2

 بایع مطلقا ضامن درک است (3

 درک مال مورد شفعه اندتری متضامنا  ضامن  هر یك از بایع و مش (4

چنانچه پس از اخذ به شفعه مال در دست مشتری بدون تعدی و تفریط تلف شهود بهه عههده  -819

 کیست؟

 شفعه منفسخ مي شود و تلف از مال مشتری است (1

 تلف از مال شفیع است (2

 تلف از مال فروشنده است (3

 شفیع استتلف بر عهده مشتری و   (4

 هت، قبول با چه کسی است؟یر محصور و جدر وصیت بر غ-820

 (قبول شرط نیست4  (حاکم3    (وصي2  (موصي لهم1

 درکدام یک از موارد زیر موصی له نمی تواند وصیت تملیکی را رد کند؟ -821

 (در هر صورتي مي تواند  1

 (قبل از فوت موصي مي تواند. 2

 و موصي به را قبض کند.(بعد از فوت موصي،وصیت را قبول  3

 از قبض موصي به توسط موصي به عد  (ب4

 وصیت به مال آینده:-822

 ( در صورتي که موصي به، در آینده قابلیت به وجود آمدن داشته باشد صحیح است.1

( در صورتي که موصي تصور وجود عین نماید و سپس معلوم شود موجود نبوده و بعدا  قابل به وجود آمدن  2

 ح است.باشد صحی

ي در حین فوتش باشد و برخي ورثه، مازاد بر ثلث را تنفیذ و برخي رد  از ثلث دارایي موص ( در صورتي که بیش3

 کنند بخش مازاد بر ثلث باطل مي شود. 

( در صورتي که مال کلي باشد تعیین فرد آن با ورثه نبوده و با شخصي است که وصي در وصیت مشخص مي 4

 کند.

 ت موصی قبول نماید:صورتی که موصی له وصیت را بعد از فودر  -823

 ( دیگر حق رد آن را ندارد. 1

 ( اگر موصي به را قبض کرده باشد دیگر حق رد آن را ندارد. 2

 ( حق رد آن را دارد. 3

 ( حق رد آن را دارد اگر موصي به را قبض کرده باشد. 4

 ؟ نیستدر تحقق وصیت تملیکی، کدام مورد شرط -824

 وجود موصي له در زمان وصیت (  1
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 زمان تملك موصي به  وصي له در( وجود م2

 ( اهلیت تملك موصي له در زمان انشاء وصیت و زمان تملك3

 ( هیچکدام 4

 اگر بعد از وصیت کردن به نفع حمل، حمل در نتیجه جرمی سقط شود:-825

 ( موصي به، به ورثه حمل مي رسد مگر اینکه جرم، مانع ارث باشد. 1

 زنده متولد شده و سپس بمیرد.وصي به، به ورثه حمل مي رسد اگر حمل  ( م2

 ( موصي به، به ورثه حمل مي رسد. 3

 ( موصي به، به ورثه حمل نمي رسد.4

موصی و موصی له در یک حادثه فوت می کنند، اما تقدم و تاخر فوت ایشان نسبت به هم  -826

ه باشد،  ز وقوع حادثه قبول کرده یا قبول نکردمعلوم نیست. بر حسب اینکه موصی له، وصیت را قبل ا 

 ال چه وضعیتی خواهد داشت؟ وصیت یاد شده، به ترتیب، اصو

 صحیح  -(باطل2     باطل  -(صحیح1

 باطل   -(باطل4     صحیح  -(صحیح3

 در چه صورت موصی له نمی تواند وصیت را رد کند؟  -827

 باشد.   ( در حالتي که بعد از فوت موصي، موصي به را قبض کرده1

 موصي به را قبض کرده باشد. از فوت موصي، وصیت را قبول و  ( در حالتي که موصي له، بعد  2

 ( در حالتي که موصي له، بعد از فوت موصي، وصیت را قبول کرده باشند. 3

 ( در حالتي که موصي له، پیش از فوت موصي، وصیت را قبول کرده باشند. 4

دیگری هم   معین شوند و یکی از ایشان فوت کرده واگر سه نفر وصی ضمن یک وصیتنامه -828

 منعزل شود در این صورت: 

 (وصي باقي مانده مي تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد و اجرا کند. 1

 (وصي باقیمانده سمتش از بین مي رود. 2

 (حاکم باید امیني بجای متوفي  و امیني بجای وصي منعزل برگزیند. 3

 تصویب حاکم،نافذ است. (تصمیمات به مباشرت وصي و  4

برای همسرش وصیت می کند و ضمن آن شرط می کند که از  خصی خود را حسین منزل ش-829

 سال اجاره می دهد. در این حالت:   50وصیت رجوع نخواهد کرد. آنگاه منزل را برای 

 ( رجوع از وصیت صورت گرفته است.1

 است. ( رجوع از وصیت صورت نگرفته ولي وصیت قابل رجوع  2

 له( مي رسد.   مابقي مال االجاره به همسر حسین )موصي( در صورت فوت حسین در اثنای اجاره،  3

 ( اگر حسین اجاره را فسخ کند وصیت همچنان باقي مي ماند. 4
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 ( 1256تا    1207اشخاص و محجورین )مواد 

 قیمومت   حجر و

 دارد؟ قبول عاریه و نیز عقد نکاح توسط صغیر ممیز و سفیه چه حکمی -896

 ( قبول عاریه، غیر نافذ و عقد نکاح ایشان باطل است. 1

 ( قبول عاریه و عقد نکاح ایشان، هر دو غیر نافذ است. 2

 ( قبول عاریه، غیر نافذ و عقد نکاح صغیر ممیز باطل و عقد نکاح سفیه صحیح است.3

 قبول عاریه، نافذ و عقد نکاح ایشان غیر نافذ است.    (4

یت( با محمد )محجور( در حین ورزش بدون ارتکاب تقصیر، شیشه منزل حسین )دارای اهل-897

متعلق به محمد )محجور( را می شکنند و قیم محمد اصالتاً از سوی خودش و از باب نمایندگی از سوی 

 سین می نماید. در این صورت:محمد مبادرت به انعقاد عقد ضمانت از ح

ذ دادستان صحیح شده و قیم موظف به پرداخت تمام خسارت  (  عقد ضمان در صورت غبطه مولي علیه و تنفی1

 وارده است. 

 ( عقد ضمان حتي در صورت غبطه مولي علیه و تنفیذ دادستان هم نافذ نمي شود. 2

 ف به پرداخت نیمي از خسارت وارده است. ( عقد ضمان در صورت تصویب دادستان صحیح است و قیم، موظ3

 تنفیذ دادستان صحیح و تعهد قیم به اندازه تمام خسارت وارده نیست.  ( عقد ضمان در صورت غبطه محمد و  4

علی پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد ازدواج کرده و بر اثر عارضه جنون، مجنون گشته در  -898

 درش زنده باشند. برای تعیین قیم وی توسط دادگاه: حالی که پدر، مادر و زوجه او و نیز پدر پ

 مقدم شده و دادگاه نمي تواند زوجه را به عنوان قیم تعیین نماید.( پدر و مادر بر زوجه  1

( در صورتي که پدر پدر علي، حاضر به دادن تضمین شود بر سایر افراد یاد شده در نصب برای سمت قیمومت  2

 مقدم مي شود. 

 نماید.ند بر اساس مصلحت محجور، زوجه و پدر و مادر وی را به عنوان قیم معین  ( دادگاه مي توا3

( دادگاه از بین افراد یاد شده مي بایست فردی را که حاضر به دادن تضمین باشد با رعایت االقرب فاالقرب  4

 تعیین نماید.

، قرار دارد کار  ساله  13ساله ای برای شستشوی منزلی که به او ارث رسیده با پسر  12دختر -899

 منعقد می نمایند. وضعیت این قرارداد چیست؟ 

 ارداد، باطل است. ( این قر1

 ( این قرارداد از طرف پسر غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولي یا قیم او است 2

 ( این قرارداد از هر دو طرف غیر نافذ است و منوط به تنفیذ ولي یا قیم ایشان است. 3

 ر غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولي یا قیم او است.( این قرارداد از سوی دخت4

 های زیر، بیان کننده سلب حق مدنی به طور جزیی است؟  کدام یک از گزینه-900

 (اسقاط حق شفعه 1

 (اسقاط حق عزل وکیل 2
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 (شرط سلب حق اجاره دادن عین مستاجره بر مستاجر 3

 (همه موارد 4

ه است که زن )مستخدم( تا مدت یک سال در قرارداد استخدام مهماندار هواپیما شرط شد-901

 ازدواج نکند. چنین شرطی: 

 صحیح است.(  1

 ( باطل است و موجب بطالن قرارداد استخدام مي شود. 2

 ( باطل است ولي موجب بطالن قرارداد استخدام نمي شود. 3

 ( باطل است و برای مشروط له، حق فسخ ایجاد نمي کند.4

ای مولی علیه خود منعقد می کند ولی در تمیز مصلحت او اشتباه ولی قهری والیتاً قراردادی بر-902

و به تصور اینکه عملی مفید و دارای مصلحت برای او انجام می دهد و قراردادی منعقد نموده که   کرده

 نهایتا به زیان مولی علیه تمام شده است. در این صورت:

 ز خروج از حجر است.( قرارداد غیر نافذ و منوط به تنفیذ مولي علیه بعد از ا1

 ( قرارداد باطل است. 2

 در صورت تقصیر ولي قهری، او در برابر مولي علیه مسئولیت مدني دارد.   ( قرارداد صحیح بوده و3

 ( قرارداد بعد از خروج مولي علیه از حجر، توسط او قابل فسخ است. 4

 هرگاه زن شوهرداری، محجور باشد اقامتگاه او:   -903

 ش مي باشد خواه شوهرش محجور باشد یا نباشد. ( اقامتگاه شوهر1

 قیم او است خواه شوهرش محجور باشد یا نباشد. ( اقامتگاه ولي یا  2

 ( اقامتگاه ولي یا قیم او است اگر شوهرش نیز محجور باشد. 3

 ( اقامتگاه شوهرش است اگر شوهرش محجور نباشد. 4

 یم در این زمینه چه اختیاری دارد؟    در صورتی که پزشک، ازدواج مجنون را الزم بداند ق -904

 ( مي تواند با اجازه دادستان برای مجنون ازدواج نماید. 1

 ( نمي تواند برای مجنون ازدواج نماید. 2

 ( مي تواند برای مجنون ازدواج نماید. 3

 ان مي تواند برای مجنون ازدواج نماید.  ( به اذن دادگاه و بدون نیاز به اجازه دادست4

وای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده،با رعایت مصلحت او به قیم،دع-905

صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی،صلح نامه ای تنظیم نمود.این صلح از لحاظ حقوقی چه 

 وضعیتی دارد؟ 

 و فصل نمود. ده صلح صحیح نیست و فقط با رای دادگاه مي توان حل  (چون دعوا در دادگاه مطرح بو1

 (با اطالع قبلي دادستان،صلح صحیح است. 2

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

 (با تصویب دادستان صحیح است. 4
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 ( 1206تا     1034نکاح و طالق )مواد  

عنوان هدیه به زن می دهد . زن  کیلو پسته به  10زن و مردی پیمان نامزدی منعقد کرده و مرد -928

کیلوی دیگر در اثر   5کیلو از پسته ها و از رفتن  5مرد در حادثه ای فوت می کنند. در صورت بقای  و

 تقصیر زن: 

 کیلو پسته را از ماترک زن اخذ نمایند.   5(ورثه مرد فقط مي توانند  1

قیمت آن   کیلوی تلف شده مثل یا 5نمایند و نسبت به کیلو پسته را از ماترک زن اخذ  5(ورثه مرد مي توانند 2

 را بخواهند. 

کیلوی تلف شده، قیمت آن را   5کیلو پسته را از ماترک زن اخذ نمایند و نسبت به  5( ورثه مرد مي توانند 3

 بخواهند. 

 (ورثه مرد استحقاق دریافت چیزی از ماترک زن ندارند. 4

وجه امزدی، وجه التزامی تعیین شده است. چنین برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن ن-929

 التزامی:  

 (این وجه التزام مطلقا قابل مطالبه است. 1

 (این وجه التزام مطلقا  قابل مطالبه نیست.2

(اگر مقصود طرفین این باشد که در صورت بهم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه، وجه التزام پرداخت شود  3

 قابل مطالبه است. 

 ام (هیچکد4

 هدایای دوران نامزدی چگونه خواهد بود؟ اگر یکی از نامزدها فوت کند وضعیت-930

 (هبه محسوب شده و متعلق به دریافت کننده هدیه خواهد بود. 1

 (در صورتي که عین هدایا موجود باشد قابل مطالبه خواهد بود. 2

 شود قابل مطالبه خواهد بود. (اگر عین هدایا موجود نباشد قیمت هدایایي که عادتا  نگاه داشته مي  3

 مثل یا عین هدایا قابل مطالبه خواهد بود.   (در هر صورت4

مردی با زنی که در عده طالق بائن است عقد نکاح منعقد می نماید در چه حالت،حرمت ابدی -931

 بین مرد و زن ایجاد می شود؟

 و که نزدیکي هم صورت نگرفته باشد.(در صورتي که مرد در حین عقد نکاح،عالم به معتده بودن زن باشد و ل1

 در صورتي که مرد در حین عقد،عالم به معتده بودن زن باشد و نزدیکي هم صورت گرفته باشد. (فقط  2

 (در صورتي مرد در حین عقد، جاهل به معتده بودن زن باشد و نزدیکي هم صورت نگرفته باشد .3

 (در هر صورت .4

 ت؟ تحقق حرمت نکاح، مشروط به وقوع عمل زناشویی اسدر کدامیک از موارد زیر،  -932

 ( عقد نکاح بین مرد با زن در حال احرام 1

 ( عقد نکاح با زني که در عده طالق بائن است با علم به در عده بودن زن و حرمت نکاح با او. 2

 ( عقد نکاح مرد با زن، نسبت به ایجاد حرمت نکاح بین آن مرد با نوه زن. 3
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 مادر رضاعي زن.د با زن، نسبت به ایجاد حرمت نکاح بین مرد با  ( عقد نکاح مر4

 مردی با زنی زنا می نماید. در این صورت:   -933

 (نکاح زاني با دختر زانیه و مادر زانیه و خود زانیه حرام است. 1

 (نکاح زاني با خواهر زانیه حرام نیست.2

 رام است. ( نکاح زاني با زانیه و نیز نکاح زاني با خواهر زانیه ح3

 (نکاح زاني با زانیه حرام است. 4

ازدواج کارمند رسمی وزارت امور خارجه با زنی که قبال بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده  -934

 است، چه حکمی دارد؟ 

 (نفوذ نکاح، موکول به اجازه کتبي وزارت امور خارجه است. 1

 ر خارجه نیست.(نکاح صحیح است و مانع ادامه خدمت زوج در وزارت امو2

 ه خدمت کارمند مذبور در وزارت امور خارجه منعي ندارد. (نکاح باطل است، بنابراین ادام3

 (نکاح صحیح است، اما زوج صالحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهد داشت4

 در مورد ازدواج مجنون ادواری، اختیار انعقاد نکاح:-935

 (برای ولي وجود دارد اما برای قیم وجود ندارد.  1

 رای ولي وجود ندارد. (برای قیم وجود دارد اما ب 2

 (برای ولي یا قیم وجود دارد. 3

 ( برای ولي یا قیم وجود ندارد. 4

حسین، طی وکالتی که به مریم می دهد به وی اختیار می دهد که هر زنی را که صالح دید به  -936

 درآورد. سپس مریم خودش را به عقد حسین در می آورد. در این صورت: عقدش 

 ( این نکاح، نافذ است. 1

 ( این نکاح، غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ حسین است. 2

 ( این نکاح، باطل است. 3

 ( این نکاح، نافذ است ولي تنفیذ مهر موکول به اجازه حسین است. 4

لی مبادرت به انعقاد نکاح نموده و سپس به دلیل انجام اعمال مریم بعد از صدور اذن پدر، با ع -937

ن پدر، زایل شده است. اگر قبل از نزدیکی بین علی و مریم بر اثر  ورزشی، بکارتش بعد از صدور اذ 

 طالق مفارقت حاصل شود:

 ( مریم برای ازدواج مجدد نیاز به اذن ولي دارد.1

 اه دارد. ( مریم برای ازدواج مجدد نیاز به اذن دادگ2

 ( مریم برای ازدواج مجدد، حسب مورد نیاز به اذن ولي و یا اذن دادگاه دارد. 3

 مریم برای ازدواج مجدد، نیازی به اذن ولي و یا اذن دادگاه ندارد. (  4
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 (  1335تا     1257)مواد  

 اثبات دعوا ادله 

 آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟ -1018

 (انکار بعد از اقرار در هیچ صورتي مسموع نیست 1

 بعد از اقرار مسموع است به قید سوگند.   (انکار2

 (ادعای فساد و اشتباه از سوی مقر پذیرفته مي شود ولي برای ضرر زدن به اقرار باید ادعاها اثبات شود. 3

 اه پذیرفته مي شود و نیاز به اثبات ندارد. (ادعای فساد و اشتب4

 در تعارض اماره قانونی با اماره قضایی:-1019

 (باید هر دو را جمع نمود 2   ساقط مي شوند. (هر دو از اعتبار  1

 (تقدم با اماره قضایي است. 4    (تقدم با اماره قانوني است. 3

اقرار معلق می نماید. در صورتی که  سعید به نسب فرد کبیر دیوانه ای به عنوان فرزند خود -1020

 یتی دارد؟تحقق نسب سعید با مقرله بر حسب عادت و قانون ممکن باشد این اقرار چه وضع

 ( صحیح است به شرطي که منازعي در بین نباشد. 1

 ( صحیح نیست.2

 ( صحیح است.3

ه و منازعي هم در بین  ( صحیح است به شرطي که مجنون پس از افاقه، اقرار سعید به نسب را تصدیق نمود4

 نباشد 

کهرده شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقتهرض ادای دیهن ن-1021

 است، کدام مورد از اقرارهای زیر تجزیه پذیر است؟

 (از مدعي پول گرفته ام ، اما نیمي از مدعي به را پرداخت کردم.1

 غرامت تلف اموال من بوده است(از مدعي پول گرفته ام اما بابت  2

 (از مدعي پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یك سال آینده شرط شده است3

 ه ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است(از مدعي پول گرفت4

حسین در اقرار خود به نفع رضا گفته است: »مدیون بودن خود به مبلغ یک میلیون تومان می -1022

 هزار تومان آن«. در این حالت:  100یرم به استثنای پذ

 ( اقرار صورت گرفته باطل است. 1

هزار تومان عالوه بر   100خواهد بود و رضا نمي تواند دین حسین به ( حسین مدیون به نهصد هزار تومان 2

 نهصد هزار تومان را اثبات نماید. 

هزار تومان از یك میلیون را اثبات    100مدیونیت به  ( حسین مدیون به یك میلیون تومان است و وی باید عدم  3

 نماید. 
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هزار تومان عالوه بر نهصد هزار   100سین به ( حسین مدیون به نهصد هزار تومان است مگر اینکه رضا دین ح4

 تومان را اثبات نماید. 

ن سند مبادرت به تنظیم سند رسمی نموده اند. اعتبار تاریخ ای 95/ 7/ 1حسین و رضا در مورخ -1023

 و مفاد آن نسبت به محمود چگونه است؟ 

 رده باشد. ( تاریخ آن معتبر است ولي مفاد سند در صورتي معتبر است که قانون تصریح ک1

 ( مفاد سند معتبر است ولي تاریخ سند در صورتي معتبر است که قانون تصریح کرده باشد. 2

 ( تاریخ و مفاد سند معتبر است. 3

 تبر نیست. ( تاریخ و مفاد سند، مع4

 تاریخ تنظیم اسناد عادی درباره چه اشخاصی معتبر است؟   -1024

 ثه آنان و کسي که به نفع او وصیت شده است. ( اشخاص که در تنظیم آن شرکت داشته اند و ور1

 ( اشخاصي که در تنظیم آن شرکت داشته اند و نیز اشخاص ثالث. 2

 ثالث. ( طرفین سند و قائم مقام آنان و اشخاص  3

 ( نسبت به همگان به مانند اسناد رسمي.4

 شهادت کدام شاهد پذیرفته می شود؟ -1025

 است. ( شهادت شاهدی که عدالت او احراز نشده  1

 ( شهادت شاهدی که با کسي که به نفع او شهادت مي دهد قرابت نسبي دارد.2

 وی باشد. ( شهادت شاهدی که در لفظ، مخالف با دعوی ولي در معني، موافق با دع3

 3و    2( گزینه های  4

 در مورد اقرار سفیه کدام گزینه صحیح است؟ -1026

 اقرار سفیه در امور مالي مؤثر و نافذ است  (1

 سفیه در امور مالي مؤثر نیست مگر اینکه قیم آنرا تنفیذ نماید   اقرار (2

 اقرا سفیه در امور غیر مالي در صورتي صحیحي است که دارای آثار مالي نباشد  (3

 اقرار سفیه در امور غیر مالي مؤثر است هر چند دارای آثار مالي باشد  (4

 ر چه صورتی صحیح است؟ اقرار به نسب در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده د  -1027

در صورتي که اقرا به نسب اوالد بر حسب عادات و قانون ممکن باشد ثانیا  به شرط آنکه منازعي در بین   (1

 نباشد 

ه اقرا به نسب اوالد بر حسب عادات و قانون ممکن باشد ثانیا   صغیری که به نسب او اقرا شده  در صورتي ک (2

 تصدیق نماید 

 بر حسب عادت و قانون ممکن باشد کافي برای صحت اقرار است  همین که اقرار به نسب اوال   (3

 همین که صغیری که به نسب او اقرا شده تصدیق نماید صحت اقرار کافي است  (4

 ار بعد از اقرار........انک -1028

 مسموع نیست همچنین اگر مقر ادعا کند که اقرار او مبني بر اشتباه یا غلط بوده شنیده نمي شود  (1

 نین اگر مقرر ادعا کند که اقرار او مبني بر اشتباه یا غلط بود شنیده مي شود مسموع است همچ (2
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 مي شود اه یا غلط بوده شنیده  ني بر اشتبمسموع نیست لیکن اگر مقرر ادعا کند که اقرار او مب (3

 مسموع نیست لیکن اگر مقرر ادعا کند که اقرار او مبني بر اشتباه یا غلط بوده شنیده نمي شود  (4

 د رسمی نسبت به چه کسانی معتبر است؟ اسنا  -1029

 اسناد رسمي فقط نسبت به طرفین آن معتبر است  (1

 همچنین اشخاص ثالث معتبر است اسناد رسمي نسبت به طرفین و وراثت و قائم آن و   (2

اسناد رسمي نسبت به طرفین و وراثت و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در   (3

 قانون تصریح کرده باشد   صورتي است که

اسناد رسمي نسبت به طرفین و وراثت و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث مطلقا  اعتبار   (4

 د ندار

هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم شود لیکن مامور صالحیت تنظیم آن سند  -1030

 را نداشته باشد:

 سند عادی محسوب مي شود  (1

 ورتي که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی محسوب مي شود سند در ص (2

 حسوب نمي شود سند م (3

 اعتبار سند رسمي را دارد  (4

 است؟ کدام گزینه صحیح   -1031

 تقاضای قسم و همچنین قسم یاد کردن قابل توکیل است (1

 تقاضای قسم و همچنین قسم یاد کردن قابل توکیل نیست (2

 اد کردن قابل توکیل است تقاضای قسم قابل توکیل نیست لیکن قسم ی (3

 ت لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیستستقاضای قسم قابل توکیل ا (4

 ماید، آن اقرار چه وضعی دارد؟اگر کسی اقرار به نفع متوفی ن  -1032

 اقرا باطل است چون متوفي فاقد اهلیت است  (1

 اقرار به نفع متوفي درباره ورثه وی مؤثر است  (2

 درباره ورثه مؤثر است که آنان اقرار را تصدیق نمایند اقرار به نفع متوفي در صورتي   (3

 اثری ندارد   اقرار درباره متوفي فقط نسبت به مقر مؤثر است و نسبت به متوفي و ورثه (4

 اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث:   -1033

 به طور مطلق اعتبار دارند.   (1

 در صورت تصریح قانون معتبر است.   (2

 مطلقا اعتبار ندارد.   (3

 هر گاه در متن سند ذکر شود.    معتبر است (4

 از  حکایت  که  باشد  مندرجاتی  بوده ابرازکننده دست  در  که  سندی حاشیه  یا ذیل در  هرگاه  -1034

 : نماید  سند  مفاد از قسمتی  یا تمام افتادن اعتبار  از یا  ی اعتبار  بی

 .نیست معتبر مزبوره مندرجات (1
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 .باشد داشته ضاء ام و تاریخ آنکه بر مشروط  است معتبر مزبوره مندرجات (2

 .باشد  نداشته امضاء  و تاریخ چه اگر است معتبر مزبوره مندرجات (3

 .باشد عادی سند اگر است معتبر مزبوره مندرجات (4

 مطابق قانون مدنی، عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق  می گیرد .....   -1035

 سند را از رسمیت خارج مي کند.   (1

 خارج نمي کند.  سند را از رسمیت   (2

 موجب مي شود که سند عادی تلقي شود.   (3

 موجب مي شود که سند، مسلم الصدور باشد.   (4
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ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته   3از ماده  1ر.ک به حاشیه صحیح است.  1گزینه -1

 مرحوم دکتر کاتوزیان. 

کنوني نوشته ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  9ماده  از 4ر.ک به حاشیه صحیح است.  4گزینه -2

 مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 صحیح است.  3گزینه  -3

ق.م و احوال شخصیه ایرانیان   7ق.م توجه کنیم که احوال شخصیه خارجیان بر اساس ماده  7به استناد ماده 

تعیین   10/05/1322در محاکم مصوب غیرشیعه بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه 

 شود. وضعیت مي  

 صحیح است.   2گزینه  -4

 .10/5/1322ر.ک به ماده واحده قانون اجازه رعایت اصول احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب  

 صحیح است.  2گزینه  -5

 10/5/1312ه در محاکم مصوب  از ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیع  2ر.ک به بند  

 قانون مدني  2ر ک: ماده    صحیح است.  1گزینه -6

 قانون مدني  7و    6مواد    .ک  .ر  صحیح است.  1گزینه -7

قاون امری است نه تکمیلددي، تراضددي بددر قددانون    10مقصود از واژه »قانون« در ماده   صحیح است.  3گزینه -8

 مدني  قانون  10ماده    5تکمیلي حکومت مي کند. رک: حاشیه  
 و طالق  و نکاح  قبیل از شخصیه احوال  به مربوط قوانین مدني قانون 7 ماده طبق صحیح است.  3گزینه -9

 احوال.بود خواهد مجری باشند خارجه در مقیم آنکه لو  و ایران اتباع کلیه مورد در ارث و اشخاص اهلیت

 غیر ایرانیان  شخصیه احوال رعایت  جازها  قانون طبق .است شده مستثني قاعده این از  شیعه غیر ایرانیان شخصیه

 به آنان مذهب که شیعه غیر ایرانیان ارثیه حقوق و  شخصیه احوال  به نسبت 1312 مصوب محاکم در شیعه

 مقررات که مواردی  در جز را  آنان  مذاهب در متداوله  مسلمه عادات و قواعد باید محاکم شده، شناخته رسمیت

 و وصیت ارث، طالق، و  نکاح بر  حاکم قواعد  به راجع قانون دراین .کنند ترعای  باشد عمومي انتظامات به راجع

 قاعده تابع  شیعه  غیر ایرانیان  اهلیت  بنابراین.است  نشده مستثني اهلیت ولي شده  تکلیف  تعیین فرزندخواندگي

 است  آن از حاکي مذهب عنوان از استفاده به توجه با بویژه فوق قانون ظاهر.است مدني قانون 7 ماده   موضوع عام

 قانون  7 ماده در مقرر حکم تابع مسلمانان غیر و است شیعه غیر مسلمان ایرانیان به راجع تنها قانون حکم که

 عنوان با کرد تصویب  قانوني 1372 سال در نظام  مصلحت تشخیص مجمع ابهام  این  رفع  برای .هستند مدني

 مسیحي  و زرتشتي،کلیمي ایرانیان دیني یماتتعل و شخصیه احوال  به  راجع مطروحه دعاوی به رسیدگي قانون

 .است شده تاکید ها کلیمي و زرتشتیان مسیحیان، به نسبت  1312  قانون در مقرر احکام شمول به آن در که

ق.م.»کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال االجاره عین   20.براساس ماده صحیح است 3گزینه -10

حکم منقول است و لو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله   مستاجره از حیث صالحیت محاکم، در

 باشد«.

 صحیح است.  3گزینه  -11
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 آن در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.   2ق.م و حاشیه    20ر.ک به ماده  

 صحیح است.  4گزینه -12

اما نه فروشنده، آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته است و نه  است زیرا هر چند که میوه ها همچنان بر درخت 

خریدار، توجهي به اتصال موضوع معامله به زمین دارد. بنای معامله بر چیدن میوه ها و حمل آن به انبار یا دکان  

 . 53ص  مشتری است. ر.ک. به: دوره مقدماتي حقوق مدني )اموال و مالکیت( از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان،

 صحیح است.    1گزینه -13

 ، )غیرمنقول حکمي( است.3ق.م( و گزینه  20، منقول حکمي )ماده  2گزینه

 صحیح است.  2گزینه -14

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته  20از ماده  2ق.م و حاشیه  18از ماده  2ر.ک به حاشیه 

 مرحوم دکتر کاتوزیان 

ق.م در کتاب قانون مدني 20از ماده  5و4و3ق.م و حاشیه  18از ماده  4ه حاشیر.ک: صحیح است.  1گزینه -15

   در نظم حقوقي کنوني از مرحوم دکتر کاتوزیان.

 صحیح است.   1گزینه  -16

 ق.م.   20ر.ک. به ماده  

 صحیح است.  3گزینه  -17

وم دکتر کاتوزیان و  نوشته مرح از کتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالکیت    48تا    46ر.ک به شماره های  

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  17از ماده  2و  1ق.م و حواشي  13از ماده  2نیز ر.ک به حاشیه 

 کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

ق.م بیانگر فرض قانوني است و امکان اثبات خالفش   17، با لحاظ ماده 1گزینه  صحیح است.  1گزینه -18

ق.م حاکي از اماره    35طبق ماده    3ق.م بیانگر اماره فراش و گزینه    1158بر اساس ماده    2ای  ا گزینه هنیست. ام

 بیان کننده اماره ترصیف و سرتیر بوده و خالف مفاد تمام این اماره ها قابل اثبات است.   4ید و تصرف و گزینه  

 صحیح است.  4گزینه  -19

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  20از ماده  3و  2حواشي ق.م و  18از ماده  4و  1ر.ک به حواشي 

 کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

   صحیح است.  3گزینه  -20

 از کتاب اموال و مالکیت از مرحوم دکتر کاتوزیان  60ق.م و صفحه    18ر.ک به ماده  

 صحیح است.    1گزینه -21

ل است یك مال منقول به حساب مي آید و  وعش که منقو زیرا اجرت المثل تصرف در مال منقول، به تبع موض 

ق.م( است. همچنین توافق   20چون دیون و تعهد محسوب مي شود در حکم منقول یا منقول حکمي )ماده 

طرفین بر پرداخت مبلغي بجای چنین اجرت المثلي هم منقول حکمي است چون موضوع این توافق، دیني است  

 نقول حکمي است. لیه دیون، مکه طرفین بر آن توافق کرده و ک

   صحیح است.  4گزینه -22
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از کتاب اموال و   64تا  62ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني و صص  20از ماده  5ر.ک به حاشیه 

مالکیت، هر دو کتاب از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان. در مواردی که شرکت مدني وجود دارد رابطه مالکیت بین  

شده و اگر مال موضوع شرکت، مال غیرمنقول باشد حق شریك هم به تبع مال  لشرکه قطع نشریك و مال ا

موضوع شرکت، غیرمنقول است و اگر مال موضوع شرکت، مال منقول باشد حق شریك هم به تبع مال موضوع  

 شرکت، منقول است. 

 کاتوزیان.از کتاب اموال و مالکیت نوشته مرحوم دکتر ناصر    45ر.ک به بند شماره  

 صحیح است.  1ه گزین -23

ق.م. توجه   946و  20ق.م و حواشي آن در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني و مواد  17ر.ک به ماده 

کنیم که تراکتور در فرض مسأله، غیر منقول حکمي است که فقط از جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال، آن  

تقسیم مال مشاع و وصیت و اجرت المثل و ... آن را   یر جهات مانند ارث،را در حکم غیر منقول مي دانیم و از سا

منقول ذاتي یا مادی مي نامیم. از این رو دادگاه صالح برای رسیدگي به دعوای اثبات مالکیت تراکتور، دادگاه  

 آ.د.م( همچنین اجرت المثل اموال منقول، منقول است.   11عمومي محل اقامت خوانده است )ماده  

 صحیح است.  2زینه گ -24

 ق.م 315و    311و    32ق.م و مواد  33از ماده    2و    1.ک به حواشي  ر

 صحیح است.  3گزینه   -25

 ق.م درکتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  23از ماده    2و    1ر.ک به حواشي  

حقوقي کنوني  قانون مدني در نظم ق.م در کتاب 35از ماده  8و  7و  5.ر.ک:حواشيصحیح است 2گزینه -26

 از مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 صحیح است .  4گزینه -27

ق.م از کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر ناصر   35ذیل ماده  7و  6ر.ک به حواشي 

 کاتوزیان .

 صحیح است.  3گزینه    -28

قي کنوني نوشته مرحوم دکتر  درکتاب قانون مدني در نظم حقواز این ماده  9ق.م و حاشیه  35ر.ک به ماده 

 کاتوزیان. 

 صحیح است.   1گزینه -29

از کتاب اموال و مالکیت نوشته مرحوم دکتر   208تا  208ق.م و صص  35از ماده  9و  8ر.ک به حواشي   

کاتوزیان. توجه کنیم که در سوال، علي، اقرار به مالکیت حسین بر منافع ننموده است و فقط اقرار به تصرف  

 کنوني مقدم است. افع نموده است. در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنوني، تصرف  حسین بر من

 صحیح است.   2گزینه  -30

از   12از کتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالکیت مرحوم دکتر کاتوزیان و حاشیه  206ر.ک به شماره 

تر کاتوزیان. در مورد خرید و فروش  ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دک 35ماده 

ندی تنظیم نمي شود و فروشنده در برابر گرفتن پول، مبیع را تسلیم مي کند. در  بسیاری از اموال منقول، س

انتقال اشیاء کم بها ایجاب و قبول نیز گفته نمي شود و مردم اراده خود را با دادن و گرفتن آنها بیان مي 
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بنای کار خود را  با دست به دست شدن این اموال همراه مي داند و خردمندان نیز کنند.عرف، انتقال مالکیت را 

بر اعتماد به تصرف مي نهند. در چنین مواردی تصرف داشتن دلیل بر مالکیت است و گاه نیز نشانه انتقال  

رد.  محسوب مي شود. اگر از متصرف نیز دلیل مالکیت خواسته شود نظام داد و ستد و تجارت بر هم مي خو

دادرس مي تواند با توجه به قرائن و اماره های خاص   بنابراین اگر متصرف نیز به مالکیت گذشته مدعي اقرار کند

 دعوی، متصرف را مالك کنوني بشناسد و بار اثبات دعوی را به دوش مالك سابق گذارد. 

 صحیح است.    1گزینه -31

از   10قانون اجرای احکام مدني و نیز ر.ک به حاشیه    63آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمي و ماده    56ر.ک ماده  

 ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  35ماده  

   صحیح است.  1گزینه  -32

 ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.    35ا زماده     5ر.ک به حاشیه  

   صحیح است.   1 گزینه -33

 صحیح است .  2گزینه -34

 ق.م.   53ر.ک به ماده  

 صحیح است.  3گزینه -35

ق.م از آنجا که هوشنگ، خود ملزم به قرارداد واگذاری حق انتفاع است و خریدار، قائم مقام   53با استناد به ماده 

اد واگذاری حق انتفاع است  ق.م قائم مقام، موظف به رعایت آثار قرارد 219هوشنگ است و اینکه بر اساس ماده 

افعي که حق استفاده آن برای بهروز است استفاده کند و باید حق بهروز نسبت به  لذا خریدار نمي تواند از من

استنفاده از منافع را مراعات کند و در صورتي مي تواند از منافع، بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ 

 شود. 

 صحیح است.  3گزینه   -36

ق.م و حواشي آن درکتاب قانون مدني در نظم  44ماده نظر دکتر کاتوزیان. ر.ک به  -ر طبق نظر قانون مدنيب

 حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.

 صحیح است.  2گزینه  -37

ق.م و حاشیه آن در کتاب قانون مدني در نظم  52ق.م و ماده  46ق.م و ماده  47از ماده  3و  2ر.ک به حواشي 

عدی یا تفریط منتفع نسبت به مال مورد انتفاع، ید او از  حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. در صورت ت

 اماني به ضماني مبدل مي شود اما عقد موجد حق انتفاع با ضماني شدن ید منتفع، منفسخ نمي شود. 

 صحیح است. 2گزینه  -38

نیز   ي در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان وق.م در کتاب قانون مدن 47از ماده  4ر.ک به حاشیه 

 ق.م 44ماده  

 صحیح است.   1گزینه  -39

از این ماده در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر   2ق.م و حاشیه  44ر.ک به ماده 

 ناصرکاتوزیان.  
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قاف و امور خیریه.  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان و او 8رجوع شود به ماده  صحیح است.  3گزینه -122

دیگر موردی   63قانون است این است که با تصویب قانون فوق در سال  91: که طبق نص ماده 1ایراد گزینه 

 است   برای اجرا این ماده باقي نمانده

 صحیح است.  3گزینه    -123

اله با اینکه  ق.م. در این مس  194از ماده  7و  5ق.م و حواشي  193ق.م و ماده  192از ماده  1ر.ک به حاشیه 

علي قادر به تکلم بوده است اما ابراز ایجاب یا قبول از طریق اشاره برای همه افراد امکان پذیر است نه خصوص  

حسین مبلغي را پرداخت نموده که در ایجاب علي بیان نشده است لذا عمل حسین ایجاب  افراد الل. از آنجا که 

صد هزار توماني که به حسابش واریز شده است( همراه شده و  متقابلي است که با قبول علي )تصرف علي در هشت

 از این تاریخ، عقد تشکیل شده محسوب مي شود.

 صحیح است.   2گزینه  -124

ایقاع(   -از کتاب اعمال حقوقي )قرارداد 73ق.م و نیز بند شماره  53ق.م و ماده  194ماده  از 7ر.ک به حاشیه 

 نوشته مرحوم دکترکاتوزیان. 

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني 189از ماده  4ر.ک به حاشیه صحیح است.  2 گزینه-125

 نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 صحیح است.   2گزینه -126

ایقاع« نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان و نیز   -از کتاب اعمال حقوقي »عقد  105و  104و  27و  26صص ر.ک به 

قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. توجه کنیم  ق.م در کتاب189از ماده  4حاشیه 

به وجود نمي آید مگر اینکه  که در عقد معلق، تحقق شرط تعلیقي در آینده موثر است و اثر عقد در گذشته 

 برخالف آن تراضي شده باشد. 

 صحیح است.  3گزینه    -127

مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  ق.م درکتاب قانون  189از ماده  3ر.ک به حاشیه 

ضمان ضم  الزم به ذکر است که عقد ضمان نقل ذمه به ذمه اگر به صورت معلق منعقد شود باطل است اما عقد

 ذمه به ذمه )ضمان تضامني( مي تواند به شکل معلق منعقد شود. 

 صحیح است.  2گزینه -128

آن از این ماده در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم    1یه  ق.م و حاش  188با استناد به ماده  

هستند و به معني درج حق فسددخ در عقددد  دکتر ناصر کاتوزیان. توجه کنیم که شرط خیار و خیار شرط مترادف 

شددرط  برای یك طرف یا دو طرف یا ثالث یا همه افراد یاد شده با هم است. عقدی که در آن اینگونه حق فسددخ، 

 شده است عقد خیاری است.

 صحیح است.  4گزینه   -129

و سوم: بهار   از »قواعد عمومي قراردادها« نوشته دکتر سید حسین صفایي، چاپ بیست 52و  51ر.ک به صص 

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب   19ماده  2، تبصره ی 1. مستند تشریفاتي بودن در مورد گزینه 1395

است. قرارداد   1316و  قانون بیمه مصوب  2مواد  3ق.ت و در مورد گزینه  103ماده  2و در مورد گزینه  1356
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ود و قرارداد بیمه با تنظیم نوشته یا سند عادی  مي بایست با سند رسمي منعقد ش 2و  1مذکور در گزینه های 

 منعقد مي شود. 

 صحیح است.  2گزینه   -130

.م،اراده باطني به تنهایي برای تحقق عقد کافي نیست و  ق 191زیرا بر اساس ماده صحیح است.  1گزینه -131

و اعالم شود و با ابراز   نیاز به اراده ظاهری و مبرز دارد.از این رو زمان تحقق عقد زماني است که قبول ابراز

 قبول،جز اخیر عقد تحقق یافته و عقد منعقد مي شود. 

 صحیح است.  2گزینه-132

به ترتیب واقع مي شود. قرارداد اول که فروش کتاب رضا از سوی بایع   زیرا در فرض مورد سوال، دو قرارداد

تملیك مال به نفع ثالث شده   فضولي )علي( به محمود )مشتری اصیل( صورت گرفته و در ضمن آن شرط نتیجه

است. اگر این قرارداد توسط مالك )رضا( تنفیذ مي شد عقد فضولي، صحیح شده و با قبول حسین، تلفن همراه  

د اموال حسین مي شد. اما چون رضا، با ایجاب مجدد فروش کتاب به محمود، به طور ضمني معامله فضولي را  وار

رط نتیجه ای که ضمن آن آمده هم باطل مي شود و  بالنتیجه حسین  رد نموده و عقد فضولي باطل شده لذا ش 

شرط ضمن عقد بوده باطل شده   حتي با قبول هم نمي تواند مالك تلفن همراه شود چون ایجاب این قبول، که

است. توجه کنیم که تعهد به نفع ثالث، نیازی به قبول ندارد ولي تملیك به نفع ثالث، ایجابي است که نیازمند  

ق.م و بند   236آن و ماده  3و حاشیه  251ق.م و ماده  196از ماده  11و  5ول ثالث است. ر.ک به حواشي قب

 حوم دکتر کاتوزیان. کتاب اعمال حقوقي از مر  294شماره  

 صحیح است .  2گزینه  -133

 .کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیانق.م از کتاب قانون مدني در نظم حقوقي    196ماده    11و    9ر.ک به حواشي  

   صحیح است.   2گزینه  -134

یان و  ق.م در کتاب قانوني مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوز 196در ماده  9ر.ک به حاشیه 

 کتاب اعمال حقوقي نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.   188و    187بندهای  ق.م و نیز ر.ک به    1183ماده  

 صحیح است.  3گزینه  -135

. از آنجا که علي در حال  1394قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالي مصوب  21ق.م. و ماده  218ر.ک. به ماده 

امله واقع شده صحیح و قابل  انگیزه فرار از دین نداشته لذا مع  انتقال مالش جاهل به وضعیت بدهي خویش بوده و

استناد است. اگر علي عالم به قضیه بود و مالش را به هر نحو منتقل مي نمود معامله بین خودشان )علي و رضا(  

 صحیح و در برابر طلبکاران غیرقابل استناد بود. 

و با   1394وه اجرای محکومیت های مالي مصوب قانون نح 21با استناد به ماده  صحیح است.  4گزینه -136

لحاظ نظرات حقوقدانان، معامله مذکور در سوال، بین طرفین آن صحیح بوده و در برابر طلبکاران، غیر قابل  

جهت وصول   استناد بوده و طلبکاران مي توانند تقاضای ابطال چنین معامله ای نمایند و مال مورد معامله را

نادرست است. زیرا   2با توجه به مطالب فوق، ناصحیح هستند. گزینه  3و  1. گزینه های  طلب خود توقیف نمایند

 معامله صوری به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل است خواه قصد فرار از دین محرز باشد یا نه

 صحیح است.  3گزینه  - 137
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 تاثیر  تحت  اگر نتیجه در است طرفه یك حقوقي اعمال از نافذ  غیر عقد رد  – است  صحیح  2 گزینه-297

 فضولي عقد بر اثری رد عمل نبود اکراهي دلیل به .است تافذ غیر حقوقي اعمال سایر مانند شود واقع اکراه

 .ماند مي باقي نافذ غیر بصورت همچنان نیز عقد درنتیجه ندارد

 رد  یا تنفیذ صورت این نیست،در فضولي عقد بطالن موجب اصوال  مالك فوت – است صحیح  3 گزینه-298

 .رسد مي ورثه به فضولي معامله  موضوع مال در آنها از یك هر سهم با متناسب

 اصیل نفع به شرط که جایي در شرط به علم با مشروط فضولي معامله تنفیذ – است صحیح 2 گزینه-299

 مي آن بطالن موجب و است فضولي عقد ضمني رد و مالك  توسط جدید عقدی ایجاب انشاء  معنای به  است

 .گردد مي باطل هم آن ضمن شرط عقد شدن باطل با شود

 .است شرط مالك رضای مدني قانون طبق ليفضو معامله نفوذ  برای – است صحیح 3 گزینه-300

 .است درست 2 گزینه مدني قانون 258 ماده طبق – است صحیح 2 گزینه -301

. اگر چه مشهور فقها و حقوقدانها ماهیت حقوقي تسلیم در عقددد کلددي )وفددای بدده  صحیح است 3گزینه -302

ه حقوقي محسوب مي شود، در تعریف واقعدده  عهد( را ایقاع مي دانند لکن بنا بر نظر دکتر کاتوزیان این عمل واقع

حقوقي نیز آورده اند که عمل مادی است که دارای آثار حقوقي است در صورت سوال اثر حقوقي )تسددلیم( بددری  

ق.م    362مدداده    1معین نیز بنا بر نص بند   الذمه شدن مدیون است. در مورد ماهیت وفای به عهد در انتقال عین

انتقال مالکیت صورت مي گیرد همگان بر این اعتقاد هستند که واقعه حقوقي ارادی   به این علت که به مجرد بیع

 است.

هر کس مالي به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بدده زبددان   265طبق ماده  صحیح است.  1گزینه -303

گددوئي قددبال     ه دیگری مي دهد اماره بر این است که دارد دینش را بدده او ادا مددي کندددساده یعني هر کس مالي ب

طلبکار بوده و از آنجایي که خالف اماره حرف مي زند، مدعي محسوب مي شود و با رااثبات به دوش مدعي است  

 لذا الف باید عدم مدیون بودن خود را به )ب( برای اثبات ادعایش ثابت کند.

واقعه حقوقي  267ماهیت حقوقي ایفای دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده  حیح است. ص 3گزینه -304

است و در صورت سوال به این علت که الف با قصد تبرع دین دیگری را پرداخته، ولو با اجازه او بوده اما دیگر  

 آن رجوع کنید.   2  و زیر نویس  267حق رجوع برای گرفتن آنچه بابت دین او پرداخته نخواهد داشت، به ماده  

د، با این توضیح که در تعهدات دادگاه اختیار تغییددر  ق. م رجوع کنی 268به ماده  صحیح است.  4گزینه -305

 مفاد قرارداد را بدون رضایت طرفین یا وجود نص قانوني ندارد.

کدده بحددث از    موضوع تعهد انجام کار یا عدم انجام کار است و با توجه به ماده فوق  صحیح است.  2گزینه -306

یا کلي است، در مورد عین معین هم ایددن مدداده   مالکیت مي کند از شمول آن خارج است و یا تسلیم عین معین

صدق نمي کند زیرا با وقوع عقد مالکیت عین معین به متعهد له منتقل مي شود و متعهد دیگر مالك نیسددت در  

ماده تنها ناظر به مواردی است که تعهددد کلددي  مورد تسلیم امانت هم همین منوال جاری است. پس موضوع این 

 رجوع کنید(  269که از آن خود اوست باید تسلیم کند )به حواشي ماده  بوده و متعهد مصداقي را  

متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسددمتي از موضددوع    277. طبق ماده  صحیح است 4گزینه -307

 کند نیمي از تعهد الف انجام گرفته است.  تعهد نماید لذا در فرض سؤال اگر ب قبول



 مرجع سواالت حقوق مدني   ................................................................................................................ .......................................

 

229 
 

،  280، 279صه اصلي قانون تکمیلي، جواز توافق بر خالف آن است. به مواد مشخ صحیح است.  4گزینه -308

 ق. م رجوع کنید.  281

به این دلیل که عقود جایز برای انحالل نیازی به اقاله ندارند و هر کدام از طرفین   صحیح است.  1گزینه -309

مده اند، همچنین با توجه بدده مدداده  رضایت یکدیگر حق فسخ آن را دارند. اقاله را ویژه عقود الزم محسوب نبدون 

که اقاله عقد را مختص طرفین عقد قرار داده اگر وراث متوفي تصمیم بدده بددرهم زدن معاملدده قبلددي داشددته   283

د که احکام خاص خود را دارد نه احکام اقاله  باشند و این کار را انجام دهند در واقع قرارداد جدیدی امضا کرده ان

 ق. م. در نظم کنوني رجوع کنید.  566ماده    1و زیرنویس    283ماده    9ه زیرنویس  نیز ب  3را، برای گزینه  

اگر چه تلف مورد عقد مانع از فسخ  اقاله نیست، امددا در فددرض سددؤال تلددف مبیددع    صحیح است.  1گزینه -310

مي شود،  ي بعد از تسلیم شده که به عهده بایع است و باعث انفساخ معامله      باعث به وجود آمدن ضمان معاوض

 ق.م. رجوع کنید.  453و    286به مواد  

. با توجه به اینکه به شرط عمل نشده الف طبق قواعد عمومي شروط حق فسخ ابراء  صحیح است 4گزینه  -311

ق.م. در   289مدداده  8نیز به حاشیه شددماره  2خواهد داشت، در این صورت ب دوباره بدهکار اوست. برای گزینه 

 ید.نظم حقوق کنوني مراجعه کن

را همان انتقال دیددن و طلددب مددي دانددد لددذا   292ماده  3و  2دکتر کاتوزیان بند  صحیح است.  3گزینه -312

تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نمددي گیددرد و از بددین مددي   293استدالل مي کنند که با توجه به ماده 

 و حواشي آن رجوع کنید.  293و    292رود، به ماده  

گفته و باقي شروط آن را مدداده    294ابل دو دین را ماده  رکن اصلي تهاتر یعني تق ت. صحیح اس 4گزینه -313

. تهاتر به این علت که قهری است و عمل حقوقي محسوب نمي شود در آن شرایط اساسي صحت معددامالت  296

 مثل قصد و رضا و اهلیت و غیره شرط نیست.

 300ر.ک ماده    صحیح است.  2گزینه -314

 .هستند حقوقي عمل ماهیتا  همه گزینه این در  مندرج موارد است.  صحیح 2 گزینه-315

 است کرده رابیان تعهد سقوط اسباب از  مورد شش تنها مدني قانون 264 ماده – است صحیح 3 گزینه-316

 فوت   قرارداد، فسخ مانند دارند وجود تعهد  سقوط برای دیگری  متعدد  اسباب ماده این در مندرج موارد بر افزون

 تعهد تنها که اقاله جز به  ماده این در  مقرر اسباب.غیره هستندو متعهد شخص  به قائم که تعهداتي در دمتعه

 .هستند  قراردادی و قهری تعهدات سقوط موجب کند مي ساقط را قراردادی منشاء  دارای

 .است شرط  تعهد سقوط  برای تعهدات سقوط اسباب تمام  در دین بودن آزاد  – است صحیح 1 گزینه-317

 تعهد باید  متعهد  خود است فعل ترک  آنها موضوع که تعهداتي در معموال  گرچه – است صحیح 2 گزینه -318

 ایفای امکان فعل ترک بر تعهدات برخي در نیست پذیر امکان مدیون غیر ثالث  جانب از آن ایفای و کند ایفاء  را

 یا  عرضه طریق از رقابت عدم بر تعهد مانند .است تصور قابل  مدیون غیر توسط تعهد

 در او بودن ماذون به منوط را مدیون به دین کننده ایفا ثالث رجوع مدني قانون 267 ماده .خاص محصول تولید

 پرداخت  مانند کند، رجوع اصلي مدیون به تواند مي ثالث نیز تادیه در اذن بدون مواردی در است کرده تأدیه

 .ثالث  شخص توسط تجارتي سند وجه
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 صحیح است.  3گزینه  -979

 .1199ق.م. + ماده    1201ر.ک به ماده  

 1038و    1037توضیح: رجوع شود به مواد    صحیح است.  2گزینه -980

ممنوعیت نکاح با دختر برادر زن و دختر خواهر زن    1049توضیح: به موجب ماده   صحیح است.  1گزینه -981

 ح صحیح استمطلق نیست و اگر زن اجازه دهد نکا

 1051و    1050توضیح: رجوع شود به مواد    صحیح است.  4گزینه -982

 1068ماده    2و    1توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  2گزینه -983

 1072توضیح: رجوع شود به ماده    ست. صحیح ا 3گزینه -984

 1085توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -985

 1089توضیح: رجوع شود به ماده    . صحیح است 1گزینه -986

 1093توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  2گزینه -987

 1109توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -988

 1113توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -989

 1030توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -990

 1101توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -991

 1117توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -992

   1132  –  1129  –  1124  –  1121توضیح: رجوع شود به مواد    صحیح است.  3گزینه -993

 1151توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -994

 1170ماده    3توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  3گزینه -995

 1156توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -996

 1125ماده    1توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  1گزینه -997

 1201توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -998

 1058ماده    1توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  3گزینه -999

 1160توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -1000

 1203و    1202توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -1001

 با است، نکرده  مقرر صریحي حکم طالق بر حاکم قانون درباره مدني قانون – است  صحیح 3 گزینه-1002

 مي واقع زوج اراده به و است شخصیه احوال به مربوط امور  از مدني قانون 6 ماده طبق طالق  چون  این وجود

 .دانست زوج متبوع دولت  قانون تابع آنرا  باید شود

 92 خانواده حمایت  قانون 21 و 20 موارد ماده طبق – است صحیح 4 گزینه-1003

 است شوهر اقامتگاه همان دار شوهر زن اقامتگاه مدني قانون 1005 ماده طبق – است صحیح 3 گزینه-1004

 ازدواج که مردی  اگر بنابراین است، قیم یا ولي اقامتگاه  همان محجور اقامتگاه ن قانو این 1006 ماده براساس  و
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 اساس  بر آن تبع به و بود خواهد قیم یا ولي اقامتگاه تابع اقامتگاهش فوق ماده طبق باشد محجور است کرده

 داللت وجود با شود، مي محجور شوهر قیم یا ولي اقامتگاه همان هم او زن  اقامتگاه مدني قانون 1006 ماده

 اعتبار  به شوهر از  زن  اقامتگاه تبعیت چون  حقوقي دکترین در  غالب نظر بنابر  مذکور نتیجه بر فوق مواد ظاهر

 اقامتگاه نتیجه در نیست محقق مبنا این  شوهر، بودن محجور فرض در و است  خانواده بر او ریاست و مدیریت

 .شود مي زایل تبعیت و کرد  قلمداد زن مورا مهم مرکز همان باید  است محجور شوهرش که را زني

 .خانواده حمایت  قانون 23 ماده تبصره طبق – است صحیح 3 گزینه-1005

 را  غایب شخص زوجه طالق برای حکم که مدني قانون 1029 ماده حکم – است صحیح 3 گزینه-1006

 گرفتن صدد در زوجه و هشد غایب زوج که است فرضي به ناظر کرده غیبت تاریخ از سال 4 انقضای به منوط

 اساس بر و نیست شرط خاصي مهلت انقضای بدهد طالق بخواهد شوهر و باشد غایب زوجه اگر است طالق

 دادگاه  از سازش امکان عدم گواهي گرفتن  از بعد را خود زن بخواهد که وقت هر تواند مردمي عمومي قاعده

 .دهد طالق خانواده

 این  کند نمي ایجاد زوجیت علقه نکاح وعده مدذني قانون 1035 ماده طبق – است صحیح 2 گزینه-1007

 خالف بر  قرارداد  این  طرفین  فسخ حق  نتیجه در  است عمومي  نظم بر مبتني آن  جواز  است،  جایز عقود  از  قرارداد 

 .نیست  اسقاط قابل جایز عقود سایر

 مجنون  برای نکاح عقد طشرای باره در خانواده حمایت قانون و مدني قانون – است صحیح 4 گزینه-1008

 پزشك  که صورتي در حسبي امور قانون 88 ماده طبق وجوداین با .اند نکرده مقرر حکمي قیم یا ولي توسط

 زوجه طالق هرگاه و نماید ازدواج مجنون برای تواند مي دادستان اجازه با قیم بداند الزم را مجنون ازدواج

 حدود به راجع حکمي قانون این در .دهد مي طالق قیم دادگاه تصویب و دادستان پیشنهاد به باشد الزم مجنون

 فوق  قانون 73 ماده طبق چون این وجود با است، نشده مقرر مجنون از نمایندگي به نکاح عقد برای ولي اختیار

 مجنون ولي اگر ندارند، او امور در دخالت  حق دادگاه و دادستان باشد، داشته وصي یا ولي محجور که صورتي در

 رعایت  برای ولي نیست الزم دادستان یا خانواده دادگاه از اجازه اخذ کند منعقد نکاح عقد او برای خواهدب

 .باشد شده اخذ باید مجنون برای ازدواج بودن الزم بر مبني متخصص پزشك نظر محجور  مصلحت

 مقدار  نکاح نضم اگر  قضایي رویه و حقوقي دکترین  در غالب دیدگاه بر بنا -است  صحیح  1 گزینه-1009

 باشند  کرده توافق را قیمتي مهر موضوع طال برای طرفین عقد در و باشد شده تعیین مهر  عنوان به طال معلومي

 .کند مطالبه را آن روز قیمت یا مهر موضوع طالی عین تواند مي زن مهریه، مطالبه زمان در

 نکرده  قلمداد نکاح انحالل باباس از را  فرضي موت حکم صدور مدني قانون – است صحیح  4 گزینه-1010

 زن  مقرر مهلت انقضای و شرایط رعایت با زوج شدن غایب از بعد قانون این 1156 و 1029 مواد براساس است

 حکم  صدور صرف نتیجه در شد خواهد منحل نکاح طالق صیغه اجرای با  و کند طالق تقاضای حاکم از باید

 نکاح انحالل سبب نیز زوجه برای فرضي موت حکم صدور المتقاب  و ندارد اثری چنین زوج برای فرضي موت

 .دارد وجود نظر اختالف موضوع به راجع حقوقي دکترین در مدني قانون  سکوت دلیل به .شد نخواهد

 عدم صورت در که شود شرط نکاح عقد در اگر مدني قانون 1081 ماده طبق است.  صحیح 4 گزینه-1011

 فرضي در ماده  حکم .است باطل  شرط  ولي صحیح مهر و  نکاح  بود خواهد  لباط نکاح  معین  مدت  در  مهر تادیه

 اعطای ولي، است مجرا نیز باشد شده قید  معین  مدت در  مهر تادیه عدم دلیل به  نکاح انفساخ یا  فسخ شرط که
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 و نیست ماده این در مقرر حکم مشمول معلوم مهلت در مهر تادیه عدم صورت در طالق برای زوجه به وکالت

 .است تبرمع

 مقرر  مجدد ازدواج شرایط خصوص  در حکمي 1392 خانواده حمایت قانون – است صحیح 4 گزینه-1012

 4 بند  موجب به خانواده دادگاه های صالحیت بیان مقام در 2 ماده در فقط گذاشته مسکوت را موضوع و نکرده

 اخذ بدون ازدواج ثبت  قانون 56 ماده در و داده قرار دادگاه این صالحیت در را مجدد ازدواج تقاضای به رسیدگي

 برای  اسالمي مجازات قانون  موضوع چهار  درجه محرومیت مستوجب ازدواج تجویز مورد در شده صادر حکم

 در1353 خانواده  حمایت  قانون اینکه به  نظر  و مذکور  موارد به توجه  با  .است شده قلمداد  سردفتری به اشتغال

 و  16 مواد  مقرارات  تابع همچنان زوج  مجدد ازدواج است  نشده  نامبرده نسوخم قوانین جزء  قانون  این 58 ماده 

 .است 1353 خانواده حمایت قانون 17

 .خانواده حمایت قانون  48 ماده 1 بند طبق – است صحیح 3 گزینه-1013

 .مدني قانون 1093 ماده طبق – است صحیح 4 گزینه-1014

 عقد ولي است  باطل مدني قانون 1069 ماده  طبق و منوعم نکاح در خیار  شرط است.  صحیح 2 گزینه-1015

 .کند نمي  باطل موقت یا باشد دائم اینکه از اعم را نکاح

 .مدني قانون 1054 و 1050 مواد طبق  -است  صحیح 4 گزینه-1016

 قبل گردد معلوم و باشد معین عین مهر هرگاه مدني قانون 1084 ماده طبق – است صحیح 3 گزینه-1017

 صورتي در.است تلف و عیب ضامن شوهر شود تلف یا معیوب تسلیم  از قبل و عقد از بعد یا و بوده عیوبم عقد از

 را توافق تواند مي زوجه شود حادث تسلیم از قبل و عقد از بعد مهر موضوع معین عین شدن معیوب یا تلف که

 .دبگیر  را عیب  ارش یا کند مطالبه را آنرا قیمت یا مثل و  فسخ را مهر به جع

 صحیح است.   3گزینه -1018

 ق.م.   1277ر.ک به ماده  

 صحیح است.   4گزینه -1019

قانون مدني درکتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر   1324ماده  1ر.ک به حاشیه 

 کاتوزیان. 

 صحیح است.  2گزینه -1020

ظر مرحوم دکتر کاتوزیان، استثنای بخش  ق.م. هرچند که از ن 1273از ماده  5ق.م و حاشیه  1268ر.ک به ماده 

ق.م در مورد صغیر بیان شده اما با وحدت مالک و نظر فقهای امامیه، شامل مجنون هم مي  1273اخیر ماده 

ي(  از کتاب مختصر حقوق خانواده نوشته دکتر سید حسین صفایي و دکتر اسدا... امام  342شود )ر.ک به شماره 

 ق.م موثر نبوده و باطل است.   1268بر طبق ماده  اما توجه کنیم که اقرار معلق  

 صحیح است.  1گزینه -1021

بیانگر اقرار تجزیه پذیر)یعني اقددرار دارای دو جددزء مختلددف األثددر   1ق.م.گزینه  1282و  1283با استناد به مواد 

به اثبات  ق.م(است.بخش اول سخن اظهارکننده، اقرار است و بخش دوم،ادعایي است که نیاز   1283موضوع ماده 

ق.م(است. در این سدده   1282د یا وصف)موضوع ماده ، اقرار مقیَّد به قی4و3و2دارد.اما اقرارهای مندرج در گزینه 
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گزینه،مقرٌّله نمي تواند اقرار را تجزیه کند و نمي تواند از قسمتي که به نفع خودش است بر ضددرر مقددر اسددتفاده  

 دلیلي بر اثبات بي اعتباری بخش دیگر اقامه کند.  نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند مگر اینکه

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  1282از ماده  5و  3ر.ک به حواشي ت. صحیح اس 4گزینه -1022

 آن.   3و حاشیه    1283کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.+ بررسي ماده  

 صحیح است.  1گزینه  -1023

 ق.م.   1305و    1290ر.ک به مواد  

 ق.م   1305ر.ک به ماده    صحیح است.   1گزینه -1024

 صحیح است.  4گزینه -1025

ق.م در کتاب قانون   1313ق.م. توجه کنیم که حاشیه ماده  1316ق.م و ماده  1313از ماده  1ک به تبصره ر.

مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان، نسخ شده است زیرا ایشان در این حاشیه، وجود  

م سابق استناد کرده اند. در حالي که  ق.آ.د. 413ابت نزدیك و ... را مانع پذیرفتن شهادت مي دانند و به ماده قر

این ماده، هم اکنون نسخ شده و در قانون آیین دادرسي مدی جدید هم ماده ای که دال بر مانعیت قرابت بین  

 رد. شاهد و یکي از طرفین دعوی برای پذیرفتن شهادت باشد وجود ندا

 2و    1و زیر نویس    1263توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -1026

 1273توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -1027

 1277توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -1028

 1290توضیح: رجوع شود به ماده  صحیح است.  3گزینه -1029

 1293: رجوع شود به ماده  توضیح  صحیح است.  2گزینه -1030

 1330توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -1031

 1267توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  2گزینه -1032

 ق.م.    1290مطابق م    صحیح است.  2گزینه -1033

 ق.م.    1302مطابق م    صحیح است.   2گزینه -1034

 ق.م.    1294مطابق م    صحیح است.   2گزینه -1035

 


