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 دانشجوی گرامی  

 

های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و اســتاد، اــرار  کالسحضور در 

هــای کالســی کــه ضــ ن آن از میــزان  گرفتن در جو کنکور، ایجاد انگیزه راابت، رفع اشکاالت دانشجو و آزمــون

 کتاب مقایسه کرد.  توان آنرا با مطالعه یک یا چندشوید انتخابی است که ن یآمادگی خود مطلع می

 

شرکو در کنکورها  ه اهنگ کشور  موسسه راضل به ش ا این امکان را می ده د ک ه جایه ا  

 واقعی خود را در رتبه بند   کشور  بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

  



 قدردانی و سپاس 

و سـرکار خـان   92در کانون وکالی دادگستری فارس سـا    7با تشکر از آاای  عبدالرضا سعیدی رتبه  

 که در تصحیح و ویراستاری این کتاب زح ت بسیاری کشیدند.   مری  تابع بردبار  

  



 مزایای این کتاب : 

دانشجویان بر کتاب حاضر حاوی تست های موضوعی با ترتیب سر فصل های اانون مدنی است تا   •

 اساس ترتیب مواد اانون مدنی تست های مربوطه را حل ن ایند. 

 مواد اانون مدنی و سپس تست ها ذکر گردیده است.ش اره در این کتاب ابتدا  •

 در این کتاب سعی شده است پاسخ های کامال تشریحی در اختیار استفاده کنندگان ارار گیرد.   •

مشاوران و  اضاوت،    ناسی ارشد سراسری و آزاد، وکالت،این کتاب، حاوی تست های دکتری، کارش •

 است.    98تا  83سر دفتری از سا  
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 كليات و مقدمه

 

 قانون مدني 10تا  1مواد 

 و

 تست هاي مربوطه
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 (10تا    1كليات و مقدمه )مواد  

شخص الف كه تابع مذهب شيعه اسماعيليه است فوت مي كند. ميزان سهم االرث ورثه   -1

 (93خواهد شد؟ )سراسري   معين مرجعيوي بر اساس چه 

 . قانون مدنی 1

 . قواعد و عادات مسلم مذهب متوفی 2

 . قواعد و عادات مسلم مذهب ورثه 3

. قواعد و عادات مسلم مذهب متوفی، مگر اين که يکی از ورثه او مسلمان باشد که تنها در اين صورت 4

 قانون مدنی اعمال خواهد شد. 

مه اي تنظيم نموده، فوت كرده است. زوج و فرزندان  يت ناكه وصزوجه مسيحي ايراني  -2

 زرتشتي ايراني او ورثه وي هستند قانون يا قواعد حاكم در مورد ارث و وصيت كدام است؟   

 (92)آزاد  

 . قانون ايران، چون متوفی و ورثه، ايرانی هستند.1

 . قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پيرو آن است. 2

 متداوله در مذهب متوفی مسلمهواعد . ق3

 . قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی در مورد ارث و قواعد مسلمه متداوله زوج در مورد وصيت4

سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش   17خانم الف كه يك ايراني غير شيعه است و  -3

ند آپارتماني را كه  ي توارده م در زمينه امور مالي و غير مالي، رشيد محسوب مي شود. آيا نامب

 (91در مالكيت دارد بفروشد؟ )وكالت  

 . موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است.1

. چنان چه خانم الف از دادگاه حکم رشد بگيرد معامله آپارتمان صحيح است. در غير اين صورت 2

 معامله غير نافذ محسوب می شود. 

ت، چنان چه خانم الف طبق مقررات مذهب خود يه اسل شخص. با توجه به اين که اهليت جزو احوا3

برای معامله کردن رشيد محسوب شود، انجام معامله توسط او صحيح است. در غير اين صورت معامله 

 غير نافذ محسوب می شود. 

 صحيح است.  2و  1. موارد 4

 (90كدام مورد از مصاديق عقد غير معين است؟ )سراسري    -4

 . قرارداد توزيع انحصاری کاال4 . شرکت سهامی عام 3  دايم نکاح .2 . بيمه حوادث 1

يك تبعه فرانسه كه در ايران اقامت دارد فوت نموده است. تقسيم ارث او بر طبق قانون   -5

 ( 89كدام كشور است؟ )سراسري  

 . در حدود معاهدات، تابع قوانين ايران است. 1



 ...................................................................................................................موسسه آموزش عالی فاضل .....................

4 

 . تابع قوانين فرانسه است.2

 قوانين فرانسه است.تابع دات، . در حدود معاه3

 . تابع قوانين ايران است. 4

 (89تبعه ايراني مقيم در كشور خارجي، در رابطه با ارث، تابع كدام قانون است؟ )آزاد    -6

 . قانون ايران  1

 . قانون اقامتگاه 2

ند يل کن. در صورتی که قانون اقامتگاه نسبت به کليه ساکنين حتی اتباع خارجی مقررات خود را تحم3

 بع اقامتگاه واال ايران تا

 . در صورتی که قانون اقامتگاه به قانون ايران احاله کند قانون ايران واال قانون اقامتگاه 4

مصوبات مجلس شوراي اسالمي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس  -7

رد به مجريان ن مواغ ايجمهور ابالغ مي شود و چنان چه رييس جمهور در خصوص امضا يا ابال

 (87روز اقدام نكند .....)وكالت    5و صدور دستور انتشار آن ها ظرف  

 . مجلس رييس جمهور را برای ادای توضيح احضار می نمايد.1

ساعت چاپ  72. به دستور رييس مجلس شورای اسالمی، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف 2

 و منتشر نمايد. 

به رييس جمهور، دستور چاپ و نشر مصوبه را به روزنامه رسمی می  تذکر ه ضمن. رييس قوه قضايي3

 دهد. 

ساعت چاپ و منتشر  72. به دستور مقام معظم رهبری، روزنامه رسمی موظف است، مصوبه را ظرف 4

 نمايد.

كساني  به  نسبت قراردادهاي خصوصي  "ق.م. از كلمه قانون در عبارت :  10منظور ماده  -8

چه قانوني مي    .اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ استعقد نمودهرا منآن  كه  

 (87)وكالت    باشد؟  

 . قوانين تفسيری يا تکميلی 1

 . قانون بيان شده در شرع مقدس اسالم 2

 . قانون امری 3

 . کليه قوانين شرعی و عرفی مصوب مجلس4

   ر دادگاه ايران تابع چه قانوني است؟اقي دزن عردعواي طالق بين مرد تبعه تركيه و    -9

 (                                                                                                        87)مشاوران  

 . قانون محل دادگاه1

 . ترکيه 2
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 . عراق 3

 ين ز زوجيك ا . به انتخاب زوجين، قانون محل دادگاه يا کشور متبوع هر4

 مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد:   -10

 (85)مشاوران  

 . تاب تعارض با قانون را ندارد.2 . قانون است 1

 . موافقت نامه است. 4 . در حکم قانون است. 3

ند. در صورت  وده ااج نميك مرد مسيحي با يك زن زرتشتي كه هر دو ايراني هستند ازدو  -11

اختالف بين آن ها و اقامه دعواي طالق، دادگاه بايد بر مبناي چه مقرراتي به دعوا رسيدگي  

 (84نمايد؟ )آزاد  

 . بر مبنای قواعد مسلمه مذهب شوهر 1

 . بر مبنای قواعد مذهبی که زن پيرو آن است.2

 ت.کم اسان حاقوانين موضوعه ايران درباره آن. چون هر دو ايرانی هستند،3

. هر يك از طرفين که خواهان باشد، بايد بر مبنای قواعد و مقررات مذهبی که او پيرو آن است 4

 رسيدگی نمايد. 
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 اموال و مالكيت

 

 قانون مدني 182تا  11مواد 

 و

 تست هاي مربوطه
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 ( 18تا    12اموال غير منقول )مواد 

 (96يك از قواعد زير، با ساير قواعد متفاوت است؟ )وكالت    كدام  حقوقيماهيت    -12

 (اموال منقول اختصاص داده شده برای زراعت، در حکم غير منقول است.1

 (طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است. 2

 (تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است.3

 کند.تصاص میو اخ تصرف (بنا به طور ترصيف و وضع سر تير، داللت بر4

 (91كدام دسته اعمال حقوقي همه عيني هستند؟ )سراسري    -13

 هبه . حبس، وقف،1

 . سهام بی نام، بيع صرف، وديعه 2

 . بيع صرف، قرض، عاريه3

 مهريه غير منقول . رهن، اجاره مال غير منقول، 4

 (89سرقفلي حقي است .... )آزاد    -14

 . منقول1

 . غير منقول2

 هم غير منقول که جنبه غير منقول آن غلبه دارد. ول و م منق. ه3

 . هم منقول و هم غير منقول که جنبه منقول آن غلبه دارد.4

 (89كدام يك از دعاوي زير تابع غير منقول است؟ )آزاد    -15

 .دعوای راجع به دين ناشی از صلح مال غير منقول1

 .دعوای راجع به اجرت المثل مال غير منقول 2

 به ثمن در بيع مال غير منقول راجع عوای .د3

 .دعوای راجع به اجرت المسمی )مال االجاره( مال غير منقول4

 (87كدام گزينه صحيح است؟ )وكالت    -16

 . بنا يا درخت که بر روی زمين است غير منقول تبعی ناميده می شود. 1

ول تبعی ناميده می ر منقد، غي. اموال منقولی که از طرف مالك اختصاص به زراعت داده شده باشن2

 شود. 

 . ثمره يا حاصل و متعلقات اموال غير منقول مادام که چيده نشده عير منقول تبعی است. 3

 . حق انتفاع و حق ارتفاق از اموال غير منقول را غير منقول تبعی می گويند. 4

 (84حق انتفاع از اموال غير منقول چه نوع مالي است؟ )وكالت    -17

 . غير منقول تبعی است. 2 ت. می اسول حک. منق1

 . چون کليه حقوق منقول است، اين حق هم منقول محسوب می شود. 4 . غير منقول حکمی است. 3
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 الزامات خارج از قرارداد

 

 قانون مدني 337 تا 301مواد 

 و

 هاي مربوطهت تس
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 (730تا    301ايفاي ناروا )مواد  

اداره كننده فضولي مال غير، در فرض پرداخت هزينه ها، در كدام صورت، حق رجوع به -271

 (98)وکالت  مالك را دارد؟

 ( چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است. 1

 به نفع مالك باشد.سان و ياری نباشد، ولی کننده، ناشی از قصد اح ( چنانچه اقدام اداره2

 ( چنانچه مستاجر به منظور کمال انتفاع، تغييراتی در ملك مالك ايجاد کند. 3

 ( چنانچه تاخير در دخالت اداره کننده، موجب ضرر مالك شود. 4

 ست تصرف كند: اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش ا  -272

 (87)وكالت  

 . فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتی ندارد. 1

 . فقط در صورت تعدی و تفريط شامن است. 2

 . ضامن نيست چون سونيت نداشته است. 3

 . در هر حال ضامن عين و منافع است. 4

 (83ان  اگر كسي اشتباها مال غير را تصرف كند، هزينه نگهداري مال: )مشاور  -273

 آن است. . به عهده مالك 1

 . در صورت معسر بودن مالك، بر عهده متصرف است. 2

 . به دليل عدم استحقاق در تصرف، به عهده متصرف است. 3

 . به عهده هر دو می باشد. 4

 

 (327تا   308غصب )مواد  

ان منتقل  بر اساس قانون مدني، اگر مالك به نحوي از انحا، حق خود را به يكي از غاصب -274

 ( 97است؟ )وكالت در خصوص آن غاصب، صحيح   كند، كدام مورد

 ( دارای همان حقی خواهد بود که مالك دارا بوده است.1

 تواند به يکی از الحقين خود رجوع کند.( فقط می2

 ( در صورتی که انتقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد.3

 ف شده است.کند که مال در يد او تل تواند به غاصبی رجوع( فقط می4

 (97كدام مورد در خصوص مسئوليت ناشي از نگهداري حيوانات صحيح است؟)وكالت    -275

 ( صاحب هر نوع حيوان، تنها در صورتی مسئول است که تقصير او در نگهداری از حيوان اثبات شود.1

ن را اينکه توانايی حفظ حيوا ( چنانچه صاحب حيوان از خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر2

 نداشته باشد.
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 ( چنانچه صاحب حيوان از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقا مسئول نيست.3

 ( نگهداری حيوانی که شخص توانايی حفظ آن را ندارد، فی نفسه تقصير است. 4

-پس از جبران خسارت زيان تواندنمي گردر بيمه شخص ثالث، در كدام مورد، بيمه -276

 (97جوع كند؟  )وكالت  به راننده مسبب حادثه ر  ديده، 

 ( خسارت، ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد.1

 ( زيان ديده فاقد گواهينامه باشد.2

 ( خسارت، ناشی از استعمال مورد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.3

 ( راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسيله نقليه آگاه باشد.4

دهد، گودرز ثمن فروشد، اما به قبض او نميا فضولتا به گودرز مياحمد اتومبيل جعفر ر -277

معامله را بدون اطالع جعفر به حساب او واريز و اتومبيل را بدون اطالع و رضايت جعفر قبض 

دهد. در صورتي كه پس از  كند و پس از يك هفته، آن را به عنوان امانت تحويل فرامرز ميمي

خصوص ضمان عين و منافع   نزد فرامرز تلف شود. در اه اتومبيل به علت تصادفيك م 

 (97)قضاوت    اتومبيل، كدام مورد صحيح است؟

 ( احمد، گودرز و فرامرز، متضامنا ضامن تلف عين و گودرز و فرامرز، متضامنا ضامن منافع آن هستند.1

 ، ضامن منافع آن است.( احمد، گودرز و فرامرز، متضامنا ضامن تلف عين و فرامرز2

 فقط گودرز و فرامرز، ضامن عين و منافع اتومبيل تلف شده هستند. (3

( احمد،گودرز و فرامرز، متضامنًا ضامن تلف عين و گودرز، ضامن منافع زمان تصرف خود و پس از آن 4

 است.

با  سارقي كه اتومبيلي را سرقت كرده و قطعاتي به آن افزوده است دستگير مي شود. -278

افزايش يافته است، اين قطعات متعلق به چه   يجه عمل او قيمت اتومبيلتوجه به اينكه در نت

 ( 96كسي است؟ )مشاوران حقوقي

 الف( با توجه به اينکه منافع متصله است متعلق به مالك است.

 ب( با توجه به اينکه قطعات اضافه شده است متعلق به سارق است.

 .ندارد متعلق به مالك استق مطالبه قيمت زيادی را ج( با توجه به اينکه غاصب ح

 د( با توجه به اينکه با غاصب به سخت ترين وجه برخورد می شود، حقی در آن ندارد.

در كدام يك از موارد زير، بدون اينكه شخص مديون باشد. ممكن است ملزم به   -279

 (96پرداخت شود؟ )وكالت  

 رض نقل ذمه به ذمه(عقد ضمان در ف2    (مسئوليت تضامنی1

 (مسئوليت اشتراکی4  اع اسباب طولی در مسئوليت مدنیاجتم (فرض3
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 (824تا    808شفعه )مواد  

»ج« مي  »الف« و »ب«، در يك قطعه زمين، شريك هستند. »ب« سهم خود را به  -578

به »د« مي فروشد. كدام مورد  فروشد. »الف« قبل از اين كه اخذ به شفعه كند، سهم خود را 

 (98)وكالت   صحيح است؟

 دارد.( در صورتی که در معامله ميان »الف« و »د« به انتقال شفعه تصريح شود، »د« حق شفعه 1

 ( حق شفعه برای »ج« وجود دارد.2

 د« منتقل می شود.( حق شفعه به قائم مقامی به »3

 ( در صورتی که بيع ميان »الف« و »د« اقاله شود، »الف« حق شفعه دارد.4

كه مالك آپارتمان   ن متعلق به خود را بفروشد شخص جدر صورتي كه الف آپارتما -579

 (97فوقاني وي است: )سردفتري  

 ( در هر حال حق شفعه دارد.1

ر ی عرصه ايجاد شده باشد حق شفعه دارد حتی اگ( در صورتی که فقط همين دو آپارتمان بر رو2

 مجری وممر مشاعی نداشته باشند.

( در صورتی که فقط همين دو آپارتمان بر روی عرصه ايجاد شده باشد حق شفعه دارد به شرط اينکه 3

 باشند مجری يا ممر مشاعی نيز داشته

 ( در هيچ حال حق شفعه ندارد.4

 (94)قضاوت    ؟ دارد تبرمعامال اثري چه شفعه به اخذ-580

 صحيح معامالت وبقيه کند می باطل باشد کرده شفعه به اخذ از بعد مشتری که را ای معامله هر1) 

 هستند

 باشد کرده شفعه دمور به نسبت بيع عقد از وبعد شفعه به اخذ از قبل مشتری که را ای معامله هر2) 

 کند می باطل

 کند می ابطال قابل را معامالت همه3) 

 کند می باطل را معامالت همه4) 

 (93كدام گزينه در مورد اخذ به شفعه صحيح نيست؟ )دكتري سراسري    -581

 . انتقال مالکيت سهم مشاع سبب ايجاد حق شفعه است. 1

 شفعه نيست.  . فروختن سهم مشاع به چند نفر مانع از ايجاد حق2

 . در اخذ به شفعه طرف اصلی تملك خريدار است نه فروشنده 3

 . امتناع از پرداختن ثمن يا تاخير در پرداخت ثمن حق شفعه را ساقط می کند. 4

 به  آن قيمت و شده معيوب مشتري نزد در مبيع شفعه به اخذ و بيع فاصله در اگر -582

 (92)سراسري    چيست؟  تكليف  د،نماي  شفعه  به  اخذ شفيع  و  يابد  تقليل  نصف
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 .است مشتری به المثل ثمن از نيمی رداختپ  به ملزم شفيع و است صحيح شفعه به اخذ .1

 منفسخ می شود و ثمن به شفيع مسترد می شود.  شفعه به اخذ .2

  است. شفيع به ارش پرداخت به ملزم مشتری . است صحيح المثل ثمن همه مقابل در شفعه به اخذ .3

 .است مشتری به المثل ثمن همه پرداخت به ملزم شفيع و است صحيح شفعه به اخذ .4

 ( 89حق شفعه ........ )آزاد    -583

 . با موت شفيع، قابل ارث نيست. 1

 . فوری نيست. 2

 . بعد از موت شفيع به ارث می رسد. 3

 . در بيع خياری ثابت نيست. 4

 (89وت  حق شفعه در كدام مال به وجود نمي آيد؟ )قضا  -584

 . مالی که با بيع انتقال يابد2 . مال مشاع1

 . مال  غير قابل تقسيم4 آن دو نفر باشند. مالی که شرکای 3

خانه اي بعد از فوت مورث، قهرا به پنج فرزندش منتقل مي شود. چنان چه ملك  -585

مايد، مزبور قابل تقسيم باشد، و يكي از ورثه سهم خود را به بيع به شخص ثالث منتقل ن

 ( 88وضعيت اعمال حق شفعه از ناحيه ورثه چگونه است؟ )مشاوران  

 حق شفعه برای هر يك از شرکا جداگانه موجود است. . 1

 . چنان چه اکثريت ورثه اقدام به اعمال حق شفعه عليه ثالث نمايند، حق مزبور جاری است. 2

 لث نمايند، حق مزبور جاری است. . چنان چه ساير ورثه مجتمعا اقدام به اعمال حق شفعه عليه ثا3

 . حق شفعه قابل اعمال نيست. 4

 (87وقي اخذ به شفعه فضولي و اخذ به شفعه اكراهي:  )آزاد  ع حقوض  -586

 . در هر حال بطالن است. 1

 . علی االطالق قابل تنفيذ است. 2

 . چنان چه اخذ به شفعه به مصلحت باشد، تنفيذ آن صحيح است. 3

 ر از حيث وضع حقوقی، حکم يکسان ندارند. . دو مورد مزبو4

 (86ي  حق شفعه ثابت است؟ )سراسر  در كدام يك از موارد زير  -587

 . يکی از مالکان سهم خود را از ساختمان بدون زمين بفروشد. 1

 . افراز ملك قانون ميسر نباشد و يکی از مالکان سهم خود را بفروشد. 2

 اشد و يکی از مالکان سهم خود را بفروشد.. ملك واحدی سه مالك مشاعی داشته ب3

 ی از مالکان ملك خود را بفروشد. ن بستی قرار داشته باشند و يک. دو ملك مستقل در يك کوچه ب4
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 (975تا    956كليات اشخاص)مواد  

 (89اهليت تبعه بيگانه براي انجام بيع در ايران تايع كدام قانون است؟ )آزاد    -669

   ( قانون دولت متبوع تبعه بيگانه 1

 ( قانون ايران  2

 خب يا مورد توافق متعاملين ون منت( قان3

 ( قانون دولت ايران و قانون دولت متبوع تبعه بيگانه4

مطابق قانون ايران اگر زوجين تبعه يك كشور نباشند روابط شخصي آن ها تابع قانون   -670

 (89دولت متبوع كيست؟ )آزاد  

 . زن 2 هر. شو1

 . دولت محل اقامت طرفين4 . دولت محل نکاح 3

 (88كدام عبارت در خصوص اهليت شخص حقوقي صحيح است؟ )سراسري    -671

 . همانند شخص حقيقی اهليت دارد. 1

 . اهليت ندارد و اهليتش به اهليت مديران آن است. 2

 . دارای اهليت است مگر آن چه انحصارا ويژه انسان است. 3

 اقد اهليت است به جز مواردی که به آن تصريح شده باشد. . ف4

ت مرد فرانسوي مقيم آلمان براي خريد يك تخته قالي در ايران تابع قانون كدام هليا -672

 (85كشور است؟ )مشاوران  

 . قانون دولت متبوع 1

 . قانون محل اقامتگاه 2

 . قانون منتخب متعاملين 3

ولی که مطابق قانون ملی اهليت نداشته و يا اهليت ناقص داشته باشد . قانون دولت متبوع، مگر اين 4

 مطابق قانون ايران برای انجام آن عمل اهليت داشته باشد. 

 

 (991تا    976تابعيت )مواد  

در خصوص ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كنند، كدام مورد صحيح   -673

 (95است؟)وكالت  

 ال زايل ميشود.(تابعيت ايرانی آنان در هر ح1

 نند.(موظف هستند ظرف شش ماه ، ترک تابعيت ايران ک2

 (در صورت تاييد تابعيت خارجی توسط هيات وزيران، تابعيت ايرانی آنها زايل می شود .3
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(تابعيت ايرانی آنها باقی است و جز وزارت ، نمايندگی مجلس ، عضويت در شورای نگهبان و قضاوت، 4

 ديگر بالمانع است.اشتغال به مشاغل دولتی 

 (89تابعيت خارجي تحصيل نموده : )آزاد    تبعه ايراني بدون رعايت مقررات قانوني  -674

 . خارجی شناخته شده و اموال غير منقول او فروخته می شود. 1

 . ايرانی شناخته شده و اموال غير منقول او به فروش می رسد. 2

 . از ايران اخراج می شود. 3

 او به رسميت شناخته می شود. . تابعيت خارجی 4

 (83)مشاوران  مورد براي متقاضي شرط نيست؟    براي ترك تابعيت ايران كدام  -675

 سال تمام رسيده باشد.  25. متقاضی به سن 1

 . محکوميت کيفری موثر نداشته باشد. 2

 . خدمت وظيفه را انجام داده باشد. 3

 ده باشند. . هيات وزيران خروج از تابعيت او را اجازه دا4

 

 (1001تا    922اسناد سجل احوال )مواد  

انون مدني اطالع دادن از كدام واقعه به اداره سجل احوال ضروري مقررات ق بر اساس -676

 (89نيست؟  )سراسري  

 . فوت شخص 2 . نکاح موقت 1

 . غيبت شخص4 . والدت شخص 3

گي شوهر را داشته بعد از طالق  آيا زني كه با موافقت شوهر حق استفاده از نام خانواد -677

 (85ند؟ )سراسري  نيز   مي تواند از آن استفاده ك

 . حق استفاده دارد مگر اين که شوهر وخالفت خود را با آن اعالم نمايد 1

 . ادامه استفاده منوط به اجازه دارنده حق تقدم است. 2

 . استفاده بعد از طالق موکول به اجازه شوهر است. 3

 ه ندارد. . حق استفاد4

 

 (1010تا   1002اقامتگاه )مواد 

 (87اي با يكديگر دارند؟ )سراسري  سكونت چه رابطه    اقامتگاه و محل  -678

. در مورد اشخاص طبيعی اقامتگاه محل سکونت و در مورد اشخاص حقوقی اقامتگاه مرکز امور مهم 1

 است. 

 رکز مهم امور است. . محل سکونت غير از مرکز مهم امور شخص است اما اقامتگاه م2
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 که محل سکونت نيز باشد.  . اقامتگاه مرکز مهم امور است به شرط اين3

 . تفاوتی ندارد و به طور مترادف به کار می روند. 4

اگر طرفين معامله براي اجراي تعهدات ناشي از عقد، محلي غير از اقامتگاه حقيقي   -679

 (86به آن معامله ... )سراسري    خود را انتخاب كرده باشند نسبت به دعاوي راجع

 متعهد معتبر است. . محل سکونت و مرکز امور شخص 1

 . محل انتخاب شده اقامتگاه محسوب خواهد شد. 2

 . هم چنان اقامتگاه حقيقی شخص متعهد معتبر است. 3

 . محل انتخاب شده و اقامتگاه حقيقی هر دو معتبر است. 4

 

 (0103تا  1011)مواد   غايب مفقوداالثر

 (98)وكالت   ح است؟تقسيم اموال غايب مفقود االثر بر مبناي كدام مورد، صحي-680

 ( با انقضای مدت يك سال پس از غيبت 1

 ( با درخواست اشخاص ذی نفع، در صورت اثبات نياز مالی آنان با انقضای دو سال از زمان غيبت2

 پذير است. ( پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسيم اموال منقول امکان3

 دارد.  ( با انقضای مدتی که عادتًا، احتمال فوت غايب وجود4

الفوت تقسيم حكم موت فرضي غايب مفقوداالثر صادر شده و اموال او ميان وراث حين -681

شده است. اگر پس از صدور حكم موت فرضي و تقسيم اموال، غايب پيدا شود، كدام مورد  

 صحيح است؟
غايب حقی  گردد، اما در مورد عوض اموال مصرف شدنی،ود باشد، به غايب بازمی( اگر عين اموال موج1

 ندارد.

( وراث در هر حال در مقابل شخص غايب، موظف به استرداد عين اموال و منافع آن و همچنين 2

 پرداخت مثل يا قيمت اموال تلف شده هستند.

 حقی بر وراث ندارد.گردد، و اال ( اگر عين اموال موجود باشد، به غايب بازمی3

 گردد.وجود باشد، به غايب بازمی( آنچه از عين اموال و منافع و عوض آن که م4

اگر زن بر اساس حكم موت فرضي شوهرش طالق بگيرد و پس از وقوع شوهر مراجعت   -682

 (86نمايد، كدام عبارت صحيح است؟ )سراسري  

 . شوهر نسبت به طالق صادره حق رجوع ندارد. 1

 قبل از شوهر کردن زن برگردد نسبت به طالق حق رجوع دارد.  . اگر2

 از انقضای عده برگردد نسبت به طالق حق رجوع دارد.  ر قبل. اگ3

 . در هر صورت شوهر حق رجوع به طالق را دارد. 4
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 قانون مدني 1179تا  1034مواد 

 و

 تست هاي مربوطه
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 (1119تا   1041واد  نكاح )م 

 (98)وكالت    در نكاح منقطع، كدام مورد صحيح است؟-683

 ( زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اينکه زوج تمکّن مالی نداشته باشد. 1

 ( علی االطالق، تمکين زوجه تاثيری در نفقه ندارد. 2

 ( زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود. 3

 در صورت ثبت رسمی نکاح، مستحق نفقه است. ( زوجه 4

واسطه »ورزش سنگين« ه واسطه »آميزش حرام« يا به در مواردي كه زوال بكارت ب -684

 (97باشد، شرطيت اذن پدر در نكاح دختري كه ازدواج نكرده، چه حكمي دارد؟ )ارشد  

 (در هر دو مورد الزم است.1

 (در هر دو مورد الزم نيست.2

 ول الزم نيست اما در مورد دوم الزم است.(در مورد ا3

 رد دوم الزم نيست.(در مورد اول الزم است اما در مو4

 (97در عقد نكاح در دو فرض زير، كدام مورد صحيح است؟ )وكالت    -685

 عدم رعايت مصلحت موكل -فرض اول

 خروج از حدود اختيارات توسط وكيل  -فرض دوم

 سخ است و در فرض دوم، نکاح غيرنافذ است.( در فرض اول، نکاح صحيح و قابل ف1

 رنافذ است.بل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غي( در فرض اول، نکاح صحيح و غيرقا2

 ( در هر دو فرض، نکاح غيرنافذ و منوط به تنفيذ موکل است.3

 ( در فرض اول، نکاح غيرنافذ است و در فرض دوم، نکاح صحيح و قابل فسخ است.4

   كه اختيار تعيين مهر به شخص ثالث داده شود، كدام مورد صحيح است؟در صورتي    -686

 (97)وكالت  

 ( اصوال شخص ثالث در تعيين مهر به هر ميزان، مختار است.1

 تواند بيش از صد و ده سکه بهار آزادی معين کند.( شخص ثالث نمی2

 تواند بيش از مهرالمثل معين کند.( شخص ثالث نمی3

 واند بيش از مهرالمتعه معين کند.ت( شخص ثالث نمی4

و ر رسمي ازدواج و طالق تنظيم شد، كاهش بعد از اينكه سند رسمي  نكاح در دفت -687

 افزايش مهريه مندرج در آن از طريق تنظيم اقرارنامه رسمي در دفتر اسناد رسمي : 

 (97)سردفتري  

 .( فقط نسبت به کاهش مهريه مجاز است2   ( در هر حال مجاز است1

 ( در هيچ مورد مجاز نيست.4  ( فقط نسبت به افزايش مجاز است3
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 (1194تا    1180واليت )مواد  

 ( 89منظور از ولي خاص: )آزاد    -742

 وصی آن ها  –جد پدری  – (پدر1

 جد پدری  –(پدر 2

 (همان ولی قهری است. 3

 قيم منصوب از دادگاه دری وجد پ –(پدر 4

چنان چه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اعمالي شود كه   -743

 ( 88موجب ضرر مولي عليه است: )وكالت  

 تعيين نمايد.. دادستان می تواند منحصرا از اقربای صغير قيم 1

اثبات در دادگاه، دادگاه ولی  . با درخواست يکی از اقارب وی يا درخواست رييس حوزه قضايی پس از2

 نمايد. مذکور را عزل و راسا قيم تعيين می 

 . ولی قهری ملزم می شود رعايت غبطه صغير را بنمايد و جبران ضرر کند. 3

 تواند ضم امين کند.  . دادگاه حق عزل ولی قهری را ندارد و فقط می4

 

 (1206تا   1195انفاق )مواد  

است ، با پدر نسبت به ميزان نفقه  ملزم به انفاق پدر خويش  چنانچه پسري كه قانوناً  -744

 (93توافق كند، افزايش هزينه زندگي پدر ، چه اثري بر اين قرارداد خواهد داشت ؟ )وكالت  

     ( قرارداد توسط پدر قابل ابطال است.1

 دادگاه به پدر حق فسخ می دهد. (2

   ندارد. ( قرارداد الزام آور است و دادگاه حق تجديدنظر3

 ( دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجديدنظر کند.4

 ( 93در خصوص نفقه فرزند ، كدام مورد صحيح است ؟ )وكالت    -745

 ( نفقه فرزند بالغ و رشيد ، به عهده پدر نخواهد بود.1

 لد از زنا ، به عهده پدر طبيعی است.( نفقه طفل متو2

 ت که حضانت وی را به عهده می گيرد.( نفقه طفل پس از وقوع طالق ، با شخصی اس3

 ( نفقه طفل متولد از نکاح منقطع ، هيچ گاه به عهده اجداد پدری نخواهد بود.4

با پدري از پرداخت نفقه كودك خود امتناع كرده است. يكي از خويشاوندان كودك  -746

ا پدر كودك اجازه دادگاه نفقه كودك يك ساله را پرداخته است. رابطه پرداخت كننده نفقه ب

 (89چگونه است؟ )سراسري  

 . اگر پرداخت کننده همسر مستنکف باشد حق مراجعه ندارد ولی ساير اشخاص اين حق را دارند. 1
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 ايد. . پرداخت کننده حق دارد مبلغ پرداختی را از پدر کودک مطالبه نم2

 و مراجعه نمايد. . در صورتی که پدر کودک پرداخت را تنفيذ کند پرداخت کننده حق دارد به ا3

 . پرداخت کننده حق مراجعه به پدر کودک را ندارد. 4

 كدام سلسله مراتب در خصوص خويشاوندان ملزم به دادن نفقه صحيح است؟     -747

 (89)سراسري  

 ری، مادر. پدر، اجداد و جدات پدری و ماد1

 . پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری2

 داد مادری. پدر، اجداد پدری، مادر، اج3

 . پدر، اجداد پدری، مادر، اجداد و جدات مادری، جدات پدری4

در صورت تعدد اقارب واجب النفقه و عدم تمكين كافي منفق ترتيب اولويت چگونه   -748

 (87است؟ )سراسري  

 ابوين . اوالد، زوجه، منفق،1

 اوالد، زوجه، منفق. ابوين،2

 . منفق، زوجه، اوالد، ابوين3

 وينق، اوالد، اب. زوجه، منف4

 (89مطالبه نفقه ايام گذشته چگونه است؟ )سراسري    -749

 . نفقه زن قابل مطالبه است ولی نفقه اقارب قابل مطالبه نيست. 1

 . قابل مطالبه نيست. 2

 نفقه اقارب قابل مطالبه است.  . نفقه زن قابل مطالبه نيست ولی3

 . قابل مطالبه است 4

 

 (1217تا   1207حجر )مواد 

 (  98در كدام مورد، معامله اصوالً باطل و غيرقابل تنفيذ است؟ )قضاوت    -750

    ( قرارداد تعهد به انتقال مال مرهون 1

 ( معامله مجنون ادواری 2

  ارد.( فروش دارو توسط شخصی که مجوز تأسيس داروخانه ند3

 ( معامله صغير مميز بدون اذن ولی يا قيم4

ب قرارداد به مهد كودك سپرده را در ساعات اداري به موج  والدين صغيري نگهداري او  -751

اند در همين مدت، صغير به ديگري خسارت وارد مي سازد ، كدام مورد در خصوص  

 (95مسئوليت جبران خسارت، صحيح است؟ )وكالت  
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سئول جبران خسارت هستند، مگر اينکه ثابت کنند تفصيری در تربيت طفل نکرده (اصوال والدين م1

 اند

 (صغير مسئول است و بايد از مال او ، جبران خسارت شود 2

 (صغير، مهدکودک و والدين ، مسئوليت تضامنی دارند3

 (مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است 4

يون تومان ارزش داشته به صد و بيست  مجنون ادواري زمين خود را كه صد ميل -752

معامله در زمان افاقه يا جنون وي بوده است.   ميليون تومان مي فروشد. اگر معلوم نباشد كه

 ( 95)قضاوت   معامله چه وضعيتي دارد؟

  ( توسط خود وی بعد از مسلم شدن افاقه قابل تنفذيل است1

 ( باطل است2

     ( صحيح و نافذ است3

 قابل تنفيذ است( توسط ولی وی 4

آن تنفيذ نمي كند. عقد   سفيه مال خود را بدون اذن ولي به وديعه مي گذارد. اما ولي -753

زد مستودع بدون تعدي و تفريط تلف شود. چه حكمي  وديعه چه وضعيتي دارد؟ اگر مال در ن

 (95)قضاوت    دارد؟

 ( باطل است / مستودع ضامن است.1

 صحيح است/ مستودع امين است و ضامن نيست( اگر وديعه بدون شرط عوض باشد 2

 ند آن را فسخ کند/ مستودع ضامن نيست( وديعه صحيح است اما ولی سفيه می توا3

 ( وديعه صحيح است خواه به شرط عوض باشد يا نباشد/ مستودع ضامن نيست.4

 (94در خصوص اهليت تمتع اشخاص حقيقي، كدام مورد صحيح است؟ )وكالت    -754

 هليت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.هر انسانی ا(1

 دارد، از اين رو هيچ انسانی نمی تواند از هيچ حق مدنی محروم شود. اهليت تمتعهر انسانی (2

 هر انسانی اهليت تمتع دارد، اما بعضی از انسان ها ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشند.( 3

دارد، اما بعضی از انسان ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار  هر انسانی اهليت تمتع( 4

 نباشند.

 (88بر اساس رويه قضايي معامالت صغار پس از رسيدن به سن بلوغ ....... )سراسري    -755

 . صحيح است. 1

 . منوط به احراز رشد آن هاست. 2

 سالگی است.  18. منوط به رسيدن به سن 3

 که بايد به آن ها تحويل شود منوط به احراز رشد است. . نسبت به اموالی 4
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صيه ايرانيان غير شيعه در محاکم، قانون اجازه رعايت احوال شخ بر اساس  صحيح است. 2گزينه -1

 31/4/1312مصوب 

رثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به ماده واحده : نسبت به احوال شخصيه و حقوق ا

رسميت شناخته شده محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که 

 باشد به طريق ذيل رعايت نمايند. مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی

 در مذهبی که شوهر پيرو آن است.در مسائل مربوط به نکاح و طالق و قواعد مسلمه متداوله   -1

 در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی. -2

در مذهبی که پدرخوانده يا مادر در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله  -3

 خوانده پيرو آن است.

ه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم ، قانون اجازبر اساس صحيح است.  3گزينه -2

 31/4/1312مصوب 

ماده واحده : نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به 

حاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که رسميت شناخته شده م

 به انتظامات عمومی باشد به طريق ذيل رعايت نمايند.مقررات قانون راجع 

 در مسائل مربوط به نکاح و طالق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پيرو آن است.  -1

 ادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.در مسائل مربوط به ارث و وصيت ع  -2

عد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده يا مادر در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قوا -3

 خوانده پيرو آن است.

قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم ، بر اساس صحيح است.  4گزينه -3

 31/4/1312مصوب  1312قوانين سال  عهمنتشره در مجمو

 رات موسسه آموزش عالی فاضلر.ک. کتاب شرح جامع حقوق مدنی انتشاصحيح است.    4گزينه  -4

 عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم می شوند:

عقدی است که در قانون دارای عنوان معين است و شرايط، احکام و آثار آن در قانون  ⇜عقد معين 

 ه است.  مانند بيع، اجاره، قرض، صلح، شرکت، ....مشخص گرديد

رايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها تعيين  در قانون عنوان خاصی ندارد و ش ⇜عقد نامعين

 ق.م.(. 10می گردد. )م 

منظور از عقود معين، تنها عقودی که در قانون مدنی نام برده شده نيست. بلکه هر عقدی که در قوانين 

 ضوعه دارای عنوان و احکام باشد، عقد معين است. مو

 ق.م 967و م ق.م.  7مستفاد از ماده صحيح است.    2گزينه  -5
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 ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل صحيح است.  2گزينه  -15

است. زيرا ناشی از عقود و قراردادها می  منقول )مال االجاره( اجرت المسمی :توجه داشته باشيد ✌

 می باشد.  غير منقولت، که ناشی از قرارداد نيس اجرت المثلباشد. اما 

 ايراد ساير گزينه ها:  صحيح است.  4گزينه  -16

 : اين گزينه ها غير منقول به واسطه عمل انسان هستند.3و  1ايراد گزينه 

 حکمی است.  : اين گزينه غير منقول2ايراد گزينه 

 -4نقول حکمیغير م -3غير منقول به واسطه عمل انسان   -2غير منقول ذاتی  -1اقسام غير منقول: 

 غير منقول تبعی. 

 برای توضيح بيشتر، ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل        

ر روی اموال غير منقول، غير ق.م. کليه حقوق عينی ب 18مستفاد از م  صحيح است. 2گزينه -17

 منقول تبعی محسوب می شوند.

، مثل حق عمری و سکنی و همچنين حق ارتفاق نسبت به نقول حق انتفاع از اشيای غيرم":  18ماده  

المجری و دعاوی راجعه به اموال غيرمنقوله، از قبيل تقاضای خلع يد العبور وحق ملك غير، از قبيل حق

  ".ل غيرمنقول استو امثال آن، تابع اموا
 فاضلبرای توضيح بيشتر، ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی 

 صحيح است.  1گزينه  -18

 
 صحيح است.  3گزينه  -19

االجاره عين مستأجره از حيث صالحيت ی ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مالکليه -20ماده 

 .مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد محاکم، در حکم منقول است ولو اين که

االجاره ی ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مالکليه":  20ماده مطابق  صحيح است. 3گزينه -20

عين مستأجره از حيث صالحيت محاکم، در حکم منقول است ولو اين که مبيع يا عين مستاجره از 

  ".اموال غيرمنقوله باشد
 تر، ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيش
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فت نصف ديگر بها توسط ولی، نشان دهنده تنفيذ معامله توسط دريا صحيح است. 4گزينه -137

 اوست. 

بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه برای توضيح صحيح است.  1گزينه -138

 آموزش عالی فاضل

چيزی دارای منفعت عقاليی است که نيازی را برطرف نمايد و برای  صحيح است. 3گزينه -139

 شخص سودآور باشد. 

منظور از نامقدور بودن، نامقدور مطلق است نه نسبی. پس شرط  صحيح است. 2گزينه -140

ت که هيچ کس نتواند آن را انجام دهد. ولی اگر تنها متعهد قادر به انجام تعهد نامقدوری باطل اس

 568، ص  3نباشد به خرج او تعهد را ديگری انجام می دهد. ر.ک قواعد عمومی قراردادها، ج 

 ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلصحيح است.    1گزينه -141

مورد معامله بايد هم معلوم باشد و هم معين. منظور از معلوم بودن . صحيح است 1گزينه -142

مجهول نبودن است بدين معنا که مقدار، جنس و وصف مورد معامله بايد مشخص باشد. و منظور از 

 نی مردد نبودن است. بدين معنا که مصداق مورد معامله در خارج مشخص باشد. معين بودن يع
 ب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتا

ق.آ.د.م برای استحقاق طلبکار به اخذ خسارت  522بااستناد به ماده  صحيح است. 3گزينه -143

ت که عبارتند از: وجه رايج بودن دين، مطالبه دين توسط داين، تمکن تأخير تأديه، شرايطی الزم اس

ز پرداخت دين، تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد مديون از ادای دين، امتناع مديون ا

تا هنگام پرداخت و مطالبه خسارت تأخير تأديه توسط داين. لذا صرف تغيير شاخص قيمت، موجب 

 ت تأخير تأديه نيست.استحقاق مطالبه خسار
 برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل

قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب  21با استناد به ماده صحيح است.  4گزينه -144

در برابر و با لحاظ نظرات حقوقدانان، معامله مذکور در سوال، بين طرفين آن صحيح بوده و  1394

مال  طلبکاران، غير قابل استناد بوده و طلبکاران می توانند تقاضای ابطال چنين معامله ای نمايند و

با توجه به مطالب فوق،  3و  1مورد معامله را جهت وصول طلب خود توقيف نمايند. گزينه های 

نشاء، باطل است خواه نادرست است. زيرا معامله صوری به دليل فقدان قصد ا 2ناصحيح هستند. گزينه 

 قصد فرار از دين محرز باشد يا نه.

 صحيح است.  3گزينه  -145

کلی از شرايط اساسی صحت معامالت مشروعيت جهت معامله است. فلذا : به طور 1توضيح گزينه 

نامشروع بودن جهت معامله، از اسباب بطالن است. اگر نامشروع بودن در عقد ذکر شود، قطعا معامله 

و اگر نامشروع بودن جهت در عقد ذکر نشود، اما طرفين به عدم مشروعيت آن آگاهی داشته باطل است 
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ت نيز عقد باطل است. پس به طور مطلق نمی توان گفت جهت نامشروع سبب بطالن باشند؛ در اين حال

عقد است. تنها در صورتی عدم مشروعيت جهت در معامله صحيح فرض می شود که در عقد تصريح 

رف نيز به آن جاهل باشد. مانند اين که الف خانه ای را از ب خريداری نمايد برای داير کردن نشود و ط

اين انگيزه خود را بيان ننمايد و الف )فروشنده( نيز از آن بی اطالع باشد. در اين جا معامله قمارخانه و 

 صحيح است.  

رست. اما به طور مطلق   : اين که جهت مشروع شرط صحت عقد است، امری است د2توضيح گزينه 

تی از اسباب نمی توان گفت جهت نامشروع مانع از صحت عقد است. زيرا نامشروع بودن جهت در صور

 بطالن است که در عقد به آن تصريح شود. يا طرف نسبت به آن علم داشته باشد. 

رارداد است. به : منظور از نامشروع بودن جهت معامله، استفاده نامشروع از موضوع ق3توضيح گزينه 

مشروع کند. عنوان مثال شخصی خانه ای را خريداری می کند تا از اين خانه )مورد معامله(، استفاده نا

 مثال مرکز پخش مواد مخدر داير نمايد. 

: بطالن عقد به دليل نامشروع بودن جهت معامله در صورتی است که يا در عقد تصريح 4توضيح گزينه 

علم داشته باشد. در اين گزينه خريدار با اقرار خويش مبنی بر استفاده شود يا طرف نسبت به آن 

 را آگاه ساخته است.   نامشروع از مورد معامله، فروشنده

 اگر جهت معامله نامشروع باشد و در عقد تصريح شود، معامله باطل است. 

 د، معامله باطل است.اگر جهت نامشروع باشد و در عقد تصريح نشود، ولی طرف معامله از آن مطلع باش

 حيح است. اگر جهت نامشروع باشد اما در عقد تصريح نشود و طرف هم به آن جاهل باشد، معامله ص

 برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل

شود ولی در معامله الزم نيست که جهت آن تصريح ": 217ماده مطابق  صحيح است. 2گزينه -146

 ."اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد واال معامله باطل است

صوری: عقدی که قصد واقعی مبنی بر انشای آن وجود ندارد و معامله  صحيح است. 2گزينه -147

 طرفين صرفا تظاهر به انعقاد معامله  می کنند. چنين معامله ای به لحاظ فقدان قصد باطل است. 

ر از دين: معامله ای است که مديون برای فرار از دين اموالش را می فروشد. اين معامله به قصد فرا

 عامله بين طرفين عقد صحيح بوده و در مقابل طلبکار غير قابل استناد است. معامله صوری نيست. اين م

 برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل

برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه  يح است.صح 3گزينه -148 

 آموزش عالی فاضل

 باطل است. ⇜اگر صوری باشد                                  

 غير نافذ ⇜به قصد فرار از دين                                    در وقف  

 ری نباشد                                 اگر صو                                 

 غير قابل استناد ⇜در ساير معامالت                                                            
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 صحيح است.  2گزينه  -503

 
 به اراده وکيل        استعفا                                                    

 انحالل ارادی )فسخ(                      

 به اراده موکل        عزل                                                    

 انحالل وکالت 

 فوت يکی از طرفين                                                      

 حجر يکی از طرفين                                                      

 ن موضوع وکالت انحالل قهری )انفساخ(     از بين رفت                     

 انقضای مدت وکالت                                                       

 ام عمل مورد وکالت توسط موکل انج                                                     

 وسط موکل انجام عمل منافی با وکالت وکيل ت                                                     

 
وکالت يك عقد جايز است که با فوت يا حجر يکی از طرفين منفسخ می شود. هر يك از طرفين نيز ⟡

)در قالب عزل يا استيفا( مگر آن که حق عزل يا هر وقت بخواهد، می تواند اين عقد را بر هم بزند 

 استيفا از او سلب شده باشد. 

نی،،انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل، تاليف: برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مد ✍

 الهه جمشيدی،

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به ":  661ماده مطابق صحيح است.  1گزينه -504

 ."کردن اموال موکل خواهد بوداداره 

وکيل در محاکمه، وکيل در قبض حق نيست مگر ":  664ماده مطابق صحيح است.  1گزينه -505

 ."ه قراين داللت بر آن نمايد و همچنين وکيل در اخذ حق، وکيل در مرافعه نخواهد بوداين ک

از رسيدن خبر عزل به تمام اموری که وکيل قبل  ":  680ماده مطابق صحيح است.  3گزينه -506

 ."او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است

اص ثالث است که با وکيل معامله نموده اند. اصطالحا به مبنای اين حکم حمايت از وکيل نا آگاه و اشخ

 اين امرة وکالت ظاهری می گويند. 

ين موجب انفساخ عقد نمی در عقود امانی تقصير )تعدی و تفريط( امصحيح است.  3گزينه -507

  شود . تنها يد امانی وی را به ضمانی تبديل می نمايد.

  د جايز موجب لزوم عقد نمی گردد.تعيين مدت در عقوصحيح است.   3گزينه  -508

وکالت بايد در امری داده شود که خود موکل بتواند  ":  662ماده مطابق صحيح است.  1گزينه -509

 ."هم بايد کسی باشد که برای انجام آن امر اهليت داشته باشدآن را به جا آورد. وکيل 
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 ه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسس

 مستفاد از مواد زير: صحيح است.    3گزينه  -510

چه که وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آن  ":  667ماده 

 ."موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نکند

ل بايد تمام تعهداتی را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد موک":  674ماده 

نخواهد داشت مگر اين که آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هيچ گونه تعهد 

 ."اعمال فضولی وکيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه کند

ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه برای توضيح بيشتر ر.صحيح است.  1گزينه -511

 آموزش عالی فاضل

اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته، انجام امری  ":  673ماده . مطابق صحيح است 3گزينه -512 

را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر يك از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل 

 ."شود مسئول خواهد بودوب مینسبت به خساراتی که مسبب محس

 ق.م. 680. مطابق م صحيح است  1گزينه  -513

 .است حيصح  1  نهيگز-514

که ضمان چند تن از  یدارند: »در مورد یم انيق.م ب 689از ماده  3 هيدر حاش انيدکتر کاتوز مرحوم

همه ضمن  که یو اثر ضمان اختالف شده است: در حالت نياراده طرف ريمطلق است در تعب ونيمد كي

به  حيصرکه در ضمان ها ت یدر مورد یظاهر در تضامن است ول رنديرا بر عهده بگ نيعقد تمام د كي

تضامن«. فرض سوال مربوط به بخش  اياست  ميسهمقصود ت اينشود، اختالف وجود دارد که آ نيتمام د

حالت  نيرموده اند. در انف انيب قي، جواب را به نحو دق3 هيدر حاش شانيسخن استاد است و ا نيا ر،ياخ

 تيمسئول یاصل تساو و نيضامن یاشتراک  تي توان حکم به مسئول یبا استدالل به اصل عدم تضامن م

خالف اصل است و  یامر ت،يبودن مسئول یچون تضامن گريد ريعبق.م( داد. به ت 153)مستفاد از ماده 

در فرض سوال با استناد به اصل  نيضامن تيباشد لذا مسئول یقرارداد م ايدر قانون  حيمنوط به تصر

 است. یو به تساو یاشتراک تيلدر بخش مازاد بر سهمشان، مسئو نيو برائت ذمه از د ادهيعدم ز

چون به طور کلی بيان شده  4و  3ق.م. گزينه های  719به ماده  ر.کصحيح است.  1گزينه -515

ه مضمون له پرداخت کرده باشد حق اند نادرست هستند زيرا اگر شخص ثالث با اذن ضامن، دين را ب

رجوع به ضامن دارد و ضامن هم بعداً متحمل غرامت پرداخت دين به ثالث می شود و لذا ضامن به 

هم  2ر راستای ضمانت، می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. گزينه دليل تحمل غرامت و خسارت د

داده و لذا وجود قصد تبرع مانع مراجعه ناصحيح است. چون ثالث با قصد تبرع، دين را به مضمون له 

 2ثالث به ضامن می شود، هر چند اين پرداخت با اذن ضامن بوده باشد. در اين زمينه ر.ک به حاشيه 

 کتاب نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزيان. ق.م در 267ماده 
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 ق.م 1035. ماده صحيح است  1گزينه  -697

به کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل تاليف:الهه برای توضيح بيشتر 

 جمشيدی. رجوع شود. 

 صحيح است.  4گزينه  -698

 
عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که هر گاه  1101ماده 

 .ق نصف مهر استموجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستح
اگر عقد نکاح، به جهتی فسخ شود بايد بين قبل از نزديکی و بعد از آن تفاوت قائل شويم زيرا نكته: 

زن مستحق مهر نيست مگر در صورت عنن. زن در فسخ نکاح بعد از نزديکی تنها قبل از نزديکی 

 مستحق تمام مهر است. 

انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل، تاليف: برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی،  ✍

 الهه جمشيدی 

 9/12/1391قانون حمايت خانواده مصوب  21مطابق م  صحيح است.  3گزينه  -699
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نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران در جهت محوريت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم  ـ21ماده

دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعی و را که مبنای تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار می

 :مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زير الزامی است

 باردارشدن زوجه. 1

 نتوافق طرفي. 2

 شرط ضمن عقد .3

( اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا ازدواج و 20تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده )

سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رئيس قوه  ای است که ظرف يك  امه ن طالق مطابق آيين 

( اصالحی قانون راجع 1های موضوع ماده ) امه ن نامه مذکور، نظام  رسد و تا تصويب آيين  قضائيه می 

 .کماکان به قوت خود باقی است 29/2/1316به ازدواج مصوب 

 ق.م.  1038و  1037مطابق مواد   صحيح است.  2گزينه  -700

تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايی را که به هر يك از نامزدها می":  1037ماده 

برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق طرف ديگر يا ابوين او 

آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر  شود مگر اين کهقيمت هدايايی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می

 ."تلف شده باشد
يکی از مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت ":  1038ماده 

 ."نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود

انتشارات موسسه برای توضيح بيشتر درباره وضعيت هدايای نامزدی ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

 آموزش عالی فاضل

 13/2/1390مورخ  718مطابق رای وحدت رويه  صحيح است.  3گزينه  -701

  وان عالی کشورهيأت عمومی دي 13/2/1390ـ  718رأی وحدت رويه شماره 

تواند تا مهر به او قانون مدنی اين است که زن در صورت حال بودن مهر می 1085مستفاد از ماده 

ايفی که شرعًا و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأی شعبه تسليم نشده از ايفاء مطلق وظ

باق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانونی پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انط

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در  270گردد. اين رأی طبق ماده تشخيص و تأييد می

 االتباع استها الزمور کيفری در موارد مشابه برای شعب ديوان عالی کشور و کليه دادگاهام

تواند در صورت به هم يك از نامزدها می هر":  1037ماده مطابق  صحيح است. 2گزينه -702

خوردن وصلت منظور، هدايايی را که به طرف ديگر يا ابوين او برای وصلت منظور داده است مطالبه 

شود مگر اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می کند.

 ."ف شده باشداين که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تل
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انتشارات موسسه برای توضيح بيشتر درباره وضعيت هدايای نامزدی ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

 آموزش عالی فاضل

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط ":  1087ماده مطابق  است. صحيح 3گزينه -703

را به تراضی معين کنند و اگر قبل از توانند بعد از عقد مهر شده باشد نکاح صحيح است و طرفين می

 ".ها نزديکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بودتراضی بر مهر معين، بين آن

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم ":  1081ماده مطابق  ست.صحيح ا 4گزينه -704

 ."ط باطل استتأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولی شر

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت ":  1100ماده مطابق  صحيح است. 3گزينه -705

ت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم باشد در صور ملك غيرنداشته باشد يا 

 ."مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود

 انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، برای تو

ايد حال زن از حيث برای تعيين مهرالمثل ب ":  1091ماده مطابق  صحيح است. 4گزينه -706

شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و 

 ."ودغيره در نظر گرفته ش

سال  13عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ":  1041ماده مطابق  صحيح است. 4گزينه -707

ام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط سال تم 15تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن 

 ."رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح

 ه آموزش عالی فاضلانتشارات موسسبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

که به عنوان نفقه به زوج داده می شود،  اموال مصرف شدنیدر مورد  صحيح است. 4گزينه -708 

فرش، ... به ملکيت  مانند خانه،اموال مصرف نشدنی  زوج در می آيد. امابايد گفت اين اموال به ملکيت 

ی شود. بدين معنا که مالك اين اموال نشده زن در نيامده و تنها اذن در انتفاع در اين اموال به او داده م

 و تنها می تواند از آن ها استفاده کند. 

 موسسه آموزش عالی فاضل انتشاراتبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

کند اگر ی زوجيت نمیی ازدواج ايجاد علقهوعده":  1035ماده مطابق صحيح است.  3گزينه -709

از مهريه که بين طرفين برای موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنابراين چه تمام يا قسمتی 

ند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر تواهر يك از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می

ی ی خسارتتواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهنمی

 ."نمايد
 انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

  .م.ق  1087و  1069مطابق مواد صحيح است.    2گزينه  -710
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شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خيار نسبت به : " 1069ماده  

آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصالً مهر ذکر صداق جايز است مشروط بر اين که مدت 

 ."نشده است

د نکاح صحيح است و طرفين اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باش: " 1087ماده 

ها نزديکی توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معين کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معين، بين آنمی

 ".ود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بودواقع ش

 ق.م.  1082مطابق تبصره م  صحيح است.  2گزينه  -711

 .تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمايدیشود و مبه مجرد عقد، زن مالك مهر می":  1082ماده 

نسبت به ی زمان تأديه چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت ساالنه تبصره:

گردد محاسبه و پرداخت سال اجرای عقد که توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران تعيين می

 ."عقد به نحو ديگری تراضی کرده باشندخواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجرای 

هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ  ":  1101ماده مطابق  صحيح است. 1گزينه -712

حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ  شود زن

 ".نکاح، زن مستحق نصف مهر است

هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکی  ":  1101ماده بق مفهوم مخالف مطا صحيح است. 3گزينه -713

که در اين صورت با به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد 

 ".وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است

تواند می شود وبه مجرد عقد، زن مالك مهر می":  1082ماده مطابق  صحيح است. 3گزينه -714

 ."هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمايد
ق.م. هر  1092ق.م. به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالك تمام مهر می شود. به موجب م  1082مطابق م 

حکم اخير ويژه طالق گاه طالق پيش از نزديکی واقع شود، مالکيت نصف مهر به شوهر باز می گردد. 

د. چنان که هر گاه شوهر يا زن قبل از نزديکی فوت کند، مالکيت و در ساير موارد ايجاد نمی شو است

ال ما زن هم مالك باغ و هم نيمی از مهر به شوهر باز نمی گردد و زن مالك تمام مهر خواهد شد. در مث

مالك منافع باغ می شود. پس از وقوع طالق، نيمی از باغ به شوهر باز می گردد و شوهر نسبت به منافع 

 قی ندارد. گذشته هيچ ح

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع  ":  1099ماده مطابق  صحيح است. 4گزينه -715

 ." نزديکی، زن مستحق مهرالمثل است

 ر مساله فوق زن به فساد نکاح علم داشته است. اما د
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ی، تاريخ تنظيم معتبر است، حتی در اسناد رسم":  1305ماده  مطابقصحيح است.  2گزينه -773

ها داشته بر عليه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاريخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظيم آن

 ." ی آنان و کسی که به نفع او وصيت شده معتبر استهو ورث

 در صحت اقرار، تصديق مقرله شرط نيست ليکن":  1272ماده  مطابقصحيح است.   3گزينه -774

 ".اگر مفاد اقرار را تکذيب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت

 


