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اگر در بيعی شرط شود كه مشتري تاا رار اماان سواسات  حا  يسار بيار را دارد   مشاتري  -1

 شود  كدام گزینه صحيح است؟ ثمن را بپردااد   مبير به ا  تسليم شود   در تصرف ا  تلف

 تواند ثمن را مسترد كند. مشتري بايد بدل مبيع را به بايع بدهد و نمي (1

 تواند ثمن را مسترد كند.الزم نيست مشتري بدل مبيع را به بايع بدهد و مي (2

 تواند ثمن را مسترد كند. الزم نيست مشتري بدل مبيع را به بايع بدهد و نمي (3

 تواند ثمن را مسترد كند.مشتري بايد بدل مبيع را به بايع بدهد و مي (4

كاه تاا ده سااق حا  انتقااق مبيار را نادارد    اگر ضمن بير بایر بر مشتري شرط كرده باشاد -2

بفر شاد  كادام گزیناه صاحيح  سه ساق پس اا انعقاد بير ا ق  مشاتري مبيار را باه ساود باایر

 است؟

 بيع دوم غيرنافذ است.  (1

 بيع دوم باطل است.  (2

 بيع دوم صحيح است.  (3

 بيع اول باطل است. (4

 ی   عين معين مشترك است؟كدام یك اا احكام ایر در مورد بير ماق كل -3

 ضمان درك  (1

 حق حبس  (2

 خيار تخلف از شرط صفت  (3

 همه موارد (4

اگر سيار عيب در بير اساقاط شاده باشاد   مبيار در حاين عقاد معياو  نباشاد اماا بعاد اا  -4

 عقد   قبل اا قبض دچار عيب شود  كدام گزینه صحيح است؟

 ارد. مشتري حق فسخ قرارداد و مطالبه ارش ند (1

 مشتري حق فسخ قرارداد را دارد اما حق مطالبه ارش ندارد. (2

 مشتري حق مطالبه ارش دارد اما حق فسخ قرارداد را ندارد.  (3

 مشتري حق فسخ قرارداد و مطالبه ارش دارد. (4

 ترین گزینه در مورد ماريت بير كدام است؟صحيح -5

 عقد تمليكي است.  (1

 كند.عقد تمليكي است و تعهداتي نيز بر عهده بايع و مشتري ايجاد مي (2

 بعضاً عقد تمليكي و بعضاً عقد عهدي است.  (3
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 شود.عقد عهدي است كه منجر به تمليك مي (4

 است؟ غلطر مورد سيار حيوان كدام گزینه د -6

 خيار حيوان مختص مال عين معين است.  (1

 خيار حيوان مختص حيوان زنده است. (2

 خيار حيوان مختص مشتري است.  (3

 مدت خيار حيوان، سه روز از حين عقد است. (4

رازار  300رازار توماان   یاك مياز باه بهااي  200اگر یك نفر اا سمساري یك تخت به بهااي  -7

 گزینه صحيح است؟ تومان بخرد   بعداً كشف شود كه تخت معيو  بوده  كدام

 هزار تومان پس بگيرد. 500تواند تخت و ميز را رد كند و مشتري مي (1

 هزار تومان پس بگيرد. 200تواند تخت را رد كند و مشتري مي (2

 تواند ارش بگيرد.مشتري يا بايد بيع را نسبت به تخت و ميز با هم فسخ كند يا فقط مي (3

 تواند ارش بگيرد.مشتري فقط مي (4

 ؟نيست ساله صحيح 20مورد سيار شرط در قرارداد پيمانكاري كدام گزینه در  -8

 اگر شرط شود كه طرفين تا پايان قرارداد حق فسخ آن را دارند، خيار شرط صحيح است. (1

 اگر ابتداي مدت خيار ذكر نشده باشد، خيار شرط صحيح است. (2

 صحيح است.اگر خيار شرط براي شركت وابسته كارفرما مقرر شده باشد، خيار شرط  (3

رود، اگر ابتداي خيار شررط معرين باشرد و پايران آن بره نحروي باشرد كره احتمرال كرم و زيراد در آن مري (4

 خيار شرط صحيح است.

بفر شاد  « ج»بخارد   باد ن اگااری اا عياب  ان را باه «  »كااالي معياوبی اا « الاف»اگر  -9

 كدام گزینه صحيح است؟

 خ بيع اول را ندارد. حق فس« الف»حق فسخ بيع دوم و « ج» (1

 در هر حال حق فسخ بيع اول را ندارد.« الف»حق فسخ بيع دوم را دارد و « ج» (2

 حق فسخ بيع اول را ندارد. « الف»رد نشود، « الف»اگر مبيع به  (3

 در هر حال حق فسخ بيع دوم را دارد.« الف»حق فسخ بيع دوم را دارد و « ج» (4
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اشد كاه در یاك مساابقه باا حچاور چناد اساب دی ار شاركت سه اسب داشته ب« الف»اگر  -10

 اند  كدام گزینه صحيح است؟كرده

بفروشرد، « ب»هرا را معرين كنرد و آن را معلرق برر برنرده شردن در مسرابقه، بره يكري از اسر « الف»اگر  (1

 بيع صحيح است.

بفروشرد، « ب»بره هراي خرود را كره در مسرابقه برنرده شرود به نحرو معلرق هرر كردام از اسر « الف»اگر  (2

 بيع صحيح است.

هراي خرود را كره در مسرابقه از دو اسر  ديگرر پيشري بگيررد بره به نحو معلق هركدام از اسر « الف»اگر  (3

 بفروشد، بيع صحيح است.« ب»

 همه موارد (4

رااي اتومبيال سااق 17با توجه به صالحيت  لی محجور در اداره اماواق ا   اگار پادر شاخ   -11

باه رشاد برساد  كادام گزیناه در  ساال ی 18ساق به اجاره درد   مالاك در سان  2ا  را به مدت 

 سصوص  ضعيت اجاره صحيح است؟

 ( اجاره به مدت يك سال نافذ و پس از آن غيرنافذ است. 1

 ( اجاره به مدت يك سال نافذ و پس از آن باطل است.2

 ( اجاره نسبت به همه دوسال صحيح است. 3

 ( اجاره نسبت به همه دو سال غيرنافذ است.4

 3بعاد اا گششات «  »اجااره دراد   «  »مااه باه  6اتومبيل ساود را باه مادت « الف»اگر  -12

تساليم كناد   عاين مسات جره در  ماه باقيمانده به ج اجااره دراد   باه ا  3ماه  اتومبيل را براي 

 ن تعدي   تفریط ا  تلف شود  حكم قچيه چيست؟  بد « ج»ید 

 شود.( هردو اجاره از ابتدا صحيح است و نسبت به زمان بعد از تلف منفسخ مي1

شرود و بعرد از تلرف ( هردو اجاره از ابتدا صرحيح اسرت و بعرد از تحقرق اجراره دوم، اجراره اول منفسرخ مري2

 شود.عين، اجاره دوم منفسخ مي

 شود.ابتدا غيرنافذ است و اجاره اول نسبت به زمان بعد از تلف منفسخ مي( اجاره دوم از 3

( هررردو اجرراره از ابترردا صررحيح اسررت ولرري تسررليم عررين مسررتدجره برره مسررتدجر جديررد برردون اذن مالررك 4

 متضامناً مسئول تلف مال هستند.« ج »و « ب»معتبر نيست بنابراين 
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«  »ك اتوباوس باه مقصاد ایار ان دارد  به تاریر درام مارداد یا« الف»شركت حمل   نقل  -13

يارارم كناد  باا توجاه باه ایان كاه  كند كه بليت سافر مزباور را باراي ا تعهد می« ج»در مقابل 

گيارد  كادام گزیناه صاحيح قارار مای« اجااره اشايا   اشاخاص»انتقاق بليت اتوباوس در قالاب 

 است؟

« ج»آن را تنفيررذ نكنررد، باطررل اسررت و « الررف»اجرراره فضررولي اسررت بنررابراين اگررر « ج»و « ب»( قرررارداد 1

 خسارت بگيرد.« ب»تواند از مي

« ج»اجرراره فضررولي اسررت بنررابراين اگررر الررف آن را تنفيررذ نكنررد، باطررل اسررت و « ج»و « ب»( قرررارداد 2

 خسارت بگيرد.« ب»تواند از نمي

تهيره نكنرد، بليرت اتوبرور را « ب»موجرد نروعي تعهرد بره فعرل ثالرو اسرت و اگرر « ج»و « ب»( قررارداد 3

 نيست.« ج»مسئول جبران خسارت واردشده به 

بليرت اتوبرور را تهيره نكنرد، « ب»موجرد نروعي تعهرد بره فعرل ثالرو اسرت و اگرر « ج»و « ب»( قررارداد 4

 است.« ج»مسئول جبران خسارت واردشده به 

اگر در مچااربه قياد شاده باشاد كاه عامال تجاارت ساصای انجاام دراد   پاس اا انعقااد  -14

 مچاربه صحيح است؟ ینه در مورد  ضعيتقرارداد  ان تجارت قانوناً ممنوع شود  كدام گز

تواند هر قسرم تجرارت ديگرري كره صران بدانرد انجرام دهرد مگرر ايرن كره مالرك صرراحتاً او را ( عامل مي1

 منع كند.

 تواند به نحو متعارف به تجارت ادامه دهد.( عامل مي2

د بره نحرو متعرارف بره تواند مضاربه را فسرخ كنرد و در صرورت عردم فسرخ، عامرل باير( هريك از طرفين مي3

 تجارت ادامه دهد.

 ( مضاربه منفسخ خواهد شد.4

   معيار باين كاه باشاد ماالی اداره در ما و ن معيار كاه شاود نتيجاه شرط عاریه ضمن اگر -15

 ر د؟مشاع اا بين نمی مستعير مشاع است  در كدام حالت اون معير براي اداره ماق

 ( تقسيم مال مشاع 1

 ( تلف كامل مال مشاع2

 ( فسخ عاريه 3

 رود.( در همه اين موارد، اذن از بين مي4
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 ان بایاد مساتودع كاه كناد قياد   ب اشارد  دیعاه دی ري نزد را طالیی الن وي شخصی اگر -16

 ا صند ق ن هداري كند  كدام گزینه صحيح است؟گ در را

بعررد از اسررتفاده، ( اگرر مسررتودع يررك بررار النگررو را اسررتفاده كرررده باشررد، ضررامن تلررف آن اسررت حترري اگررر 1

 مجدداً آن را در گاوصندوق نگهداري كند.

 ( مستودع مطلقاً ضامن تلف النگوست حتي اگر تعدي و تفريط نكرده باشد.2

( اگر شرط عدم ضمان شرده باشرد و مسرتودع در نگهرداري از مرال تقبرير سربك غيرعمردي كررده باشرد، 3

 ضامن تلف آن نيست.

 فايده و باطل است.بي( شرط ضمان در وديعه طا و نقره 4

 گزیناه كادام باشاد  مازارع باه متعلا  ثماره تماام كاه باشد شده شرط مزارعه عقد در اگر -17

 است؟ صحيح

 ( عقد باطل است و تمام ثمره متعلق به صاح  بذر است.1

 المثل است.( شرط مبطل است و تمام ثمره متعلق به عامل است و مزارع مستحق اجرت2

 شود.باطل است و ثمره به نحو متعارف بين طرفين تقسيم مي( عقد صحيح و شرط 3

 المثل عمل خود خواهد بود.( اين قرارداد اجاره اشخاص و صحيح است و عامل مستحق اجرت4

 گزینه در مورد انحالق عاریه صحيح است؟ كدام -18

 واهد شد.( اگر عاريه ضمن عقد الزم خارج شرط شده باشد، با فوت هر كدام از طرفين منحل خ1

 ( فقط اگر انتفاع از مال به قيد مباشرت مستعير باشد، با فوت مستعير عاريه منحل خواهد شد.2

 ( عاريه با حجر معير منحل نخواهد شد.3

 ( اگر مستعير در نگهداري از مال تعدي و تفريط كند، عاريه منحل خواهد شد.4

 است؟ باطل ایر عقود اا یك كدام -19

 ي صور قبيحه ( جعاله براي نقاش1

 ( مضاربه براي مطلق تجارت2

 ( عاريه با شرط ضمان منفعت ناشي از صرف استعمال 3

 ( اجاره مال توسط مستعير4
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دراد كاه در رن اام قار  ارا  ان در باااار د  یك تن ميل رد به دی ري قار  مای« الف» -20

شاود   ارا  ان باه بسايار كمياا  مای ميليون تومان است   در رن ام مطالباه مالاك  در باااار

 رسد  مقتر  باید چه چيزي به مقر  بدرد؟چهار ميليون تومان می

 ( يك تن ميلگرد با اوصاف ميلگرد قرض داده شده 1

 ( دو ميليون تومان2

 ( چهار ميليون تومان 3

 ( يك تن ميلگرد با اوصاف ميلگرد قرض داده شده يا چهار ميليون تومان4
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 پاسخنامه

ق.م، خيررار شرررط دايمرري باطررل اسررت و باعررو  401طبررق مسررتفاد از مرراده  صااحيح اساات  4گزینااه  -1

ق.م، انتقرال مالكيرت مبيرع و ثمرن تحقرق  365مراده  شرود و وقتري بيرع باطرل باشرد، طبرقبطان عقد مري

مسرترد  را ق.م، شخبري كره مرالي را بره عقرد فاسرد قرب  كررده، بايرد عرين آن 366يابد و طبق مراده نمي

 ق.م 401ماده  4كند و در صورت تلف، ضامن بدل آن نيز خواهد بود. زيرنويس 

سرل  حرق تبررفات ناقلره برر مشرتري اگرر بره مردت محردود و معرين باشرد صحيح اسات   3گزینه  -2

بررد منتهرا بايرد توجره داشرت كره حرق تبررفات مشرتري بره مي صحيح است و حق انتقال مشتري را از بين

بنرابراين معرامات  شرود بلكره اسرقاط حرق مشرتري مقيرد بره عردم رضراي برايع اسرتقط نمينحو مطلق سا

شرود امرا در ايرن مسرئله بايرد االصرول غيرنافرذ اسرت و برا تنفيرذ برايع، نافرذ مريمشتري در اين فرض علري

 لره( بره ايرن انتقرالبايع صرورت گرفتره اسرت بنرابراين طبيعتراً برايع  مشرروط توجه داشت كه فروش به خود

 31، ش 1هايي از عقود معين، ج راضي است و لذا بيع دوم نيز صحيح است. ر.ك درر

شرود ق.م شرامل مرورد معاملره عرين معرين و نيرز كلري مري 377اطراق مراده  صحيح اسات  2گزینه  -3

شرود و مخررتص مبيررع عررين معرين اسررت زيرررا در مررورد مرري امرا ضررمان درك در فرررض بيرع فضررولي مطرررن

 235 دن بيرع متبرور نيسرت. ضرمانت اجرراي تخلرف از شررط صرفت نيرز طبرق مرادهمبيع كلي، فضرولي برو

دانريم در مرورد مبيرع كلري، اگرر مبرداقي كره بره مشرتري ق.م حق فسرخ قررارداد اسرت در حرالي كره مري

قرررارداد باشررد، بررايع ملررزم برره تعيررين مبررداق منطبررق بررا  شررود، فاقررد اوصرراف مررذكور درتحويررل داده مرري

معرين  و فسرخ قررارداد ممكرن نيسرت لرذا شررط صرفت نيرز مخرتص مرال عرين شروداوصاف قرراردادي مري

 ق.م. 390ماده  4است. زيرنويس 

اسرقاط خيرار عير  هرم نرا ر بره عيروب موجرود در زمران عقرد اسرت و هرم  صاحيح اسات  1گزینه  -4

شررامل هررر دو اختيررار فسررخ قرررارداد و مطالبرره ارش  گيرررد. وانگهرري، خيررار عيرر عيرروب حرراد  را در برمرري

 توانرد قررارداد را فسرخ كنرد نره حرقشرود، مشرتري نره مريشود بنرابراين وقتري خيرار عير  سراقط مريمي

 405و  396هاي مطالبه ارش دارد. ر.ك اعمال حقوقي، شماره

ق.م، بيرع بره هرر حرال عقرد تمليكري اسرت حتري اگرر مبيرع  338طبرق مراده  صحيح است  2گزینه  -5

هري  مرال معينري بره مشرتري منتقرل نشرود امرا بايرد توجره  لكيرتكلي باشد و در زمران انعقراد قررارداد، ما

تررين مهرم گرذارد كرهرغم ماهيرت تمليكري آن، تعهرداتي نيرز برر عهرده طررفين مريداشت كه عقد بيع، علي

ق.م و ر.ك  362مرراده  4و  3مبررداق آن، تعهررد تسررليم مبيررع و تعهررد تدديرره ثمررن اسررت. نررك بنرردهاي 

 7و 5هاي شماره ،1هايي ار عقود معين، ج درر
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خيرار حيروان مخرتص مشرتري نيسرت و اگرر ثمرن حيروان معرين زنرده باشرد، صحيح اسات   3گزینه  -6

حيروان را دارد. خيرار حيروان مخرتص حيروان زنرده عرين معرين  بايع نيز حق فسخ قررارداد بره اسرتناد خيرار

ق.م  398مراده  . نركق.م، مهلرت اجرراي آن سره روز از زمران انعقراد قررارداد اسرت 398است و طبرق مراده 

 آن 3و  2 ،1هاي و زيرنويس

در ايررن مسررئله، در واقررع دو بيررع مختلررف ر  داده اسررت كرره هرري  پيونرردي  صااحيح اساات  2گزینااه  -7

اساسراً خيرار عير  وجرود نردارد و در مرورد بيرع تخرت،  بين آن دو وجود نردارد بنرابراين در مرورد بيرع ميرز

 آن 2ق.م و زيرنويس  431رش بگيرد. نك ماده مشتري مختار است كه بيع را فسخ كند يا ا

ق.م، مرردت خيررار شرررط بايرد معررين باشررد بنررابراين وقترري  401طبررق مراده صااحيح اساات   4گزینااه  -8

 ق.م 400ماده  1دو باطل است. زيرنويس  انتهاي مدت مجهول است، خيار شرط و بيع هر

يرررا مرردت آن معررين و محرردود برره خيررار شرررطي كرره تررا پايرران مرردت قرررارداد موقررت باشررد، بامررانع اسررت ز

 ق.م. 399و  400مواد  نك 3و  2هاي انقضاي قرارداد است. در مورد گزينه

برراي تحقرق خيرار عير  الزم نيسرت كره برايع عرالم بره عير  مبيرع باشرد و  صحيح اسات  3گزینه  -9

يررع دوم معيرروب باشررد بنررابراين مشررتري دوم نسرربت برره ب كررافي اسررت كرره مبيررع در هنگررام انعقرراد قرررارداد

 429 مراده 1قطعاً خيار عي  دارد امرا در مرورد خيرار عير  مشرتري اول بايرد توجره داشرت كره طبرق بنرد 

ق.م، انتقال مبيع توسط مشرتري بره غيرر علري االصرول مرانع فسرخ قررارداد اسرت و مشرتري در ايرن حالرت 

،  مرثاً در اثرر فسرخ اگرر بعرداً مبيرع بره علتري بره مشرتري رد شرود اصوالً فقط حق مطالبه ارش دارد منتهرا

مرراده  1زيرنررويس  بيررع دوم توسررط مشررتري دوم( مشررتري اول حررق فسررخ بيررع اول را نيررز خواهررد داشررت.

 ق.م 429

 صحيح است  1گزینه  -10

ق.م، مبيررع بايررد معلرروم و معررين باشررد و بيررع مررال مررردد در حقرروق ايررران باطررل  342و  216طبررق مررواد 

تعيرين نشرود و تعيرين آن وابسرته بره امرر ديگرري باشرد،  رارداداست بنابراين در هر صورتي كره مبيرع در قر

معرين  در حقوق ايران دشروار و حتري غيرر ممكرن اسرت كره بتروان بيرع را صرحيح دانسرت امرا وقتري مبيرع

هرايي شود و صرفاً اثر قررارداد معلرق بره برنرده شردن اسر  در مسرابقه شرود، بيرع صرحيح اسرت. ر.ك درر

 52ش  ،1از عقود معين، ج

 صراحيت محجرور ولري و اسرت اداري اعمرال جرز  محجرور مرال دادن اجراره  اسات صحيح 3 گزینه -11

زمرران بقرراي حجررر صررحيح اسررت بلكرره بايررد  ترروان گفررت اجرراره فقررط ترراارد بنررابراين نمرريد را او امرروال اداره

داشررته، اجرراره تررا پايرران گفررت چررون ولرري محجررور در زمرران انعقرراد اجرراره، صرراحيت اداره امرروال محجررور را 

 150ش  ،1هايي از عقود معين، ج ر.ك. درر مدت صحيح است.
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توانررد مرال را برره ديگررري االصرول مرريتدجر علرريمسر ،.م.ق 474 مرراده طبررق  اساات صااحيح 1 گزیناه -12

الزمره اختيرار مسرتدجر در اجراره دادن  اجاره دهد مگرر ايرن كره ايرن حرق صرراحتاً از او سرل  شرده باشرد و

است كه اختيرار تسرليم عرين مسرتدجره بره مسرتدجر دوم را نيرز داشرته باشرد بنرابراين اجراره دوم و  مال اين

ق.م.، هرر دو اجراره نسربت  483بره مسرتدجر دوم هرر دو صرحيح اسرت و طبرق مراده  تسليم عين مسرتدجره

م اسرت كره در ن را شرود. نكتره ديگرري كره بايرد بره آن توجره داشرت ايرنبه زمان بعد از تلف منفسرخ مري

اي توانرد خرود از رابطره قررارداديگيررد و نمرياالصرول برراي خرود مسرتدجر مريقانون مدني، مسرتدجر علري

ايررن قررانون، مسررتدجر بررراي خررود  10و طبررق مرراده  56 كرره بررا مرروجر دارد كنررار رود امررا در ن ررام قررانون

ديگرري انتقرال دهرد و تواند منافع مرال را در صرورت اجرازه مالرك يرا دادگراه، بره گيرد بلكه ميمستدجر نمي

 استيجاري خود را با مالك قطع كند. رابطه

نرري را برره معي عررين مررال منررافع شررخص كرره اسررت فضررولي اجرراره وقترري  اساات صااحيح 4 گزینااه -13

ايرن مسردله نيرز هرر چنرد بليرت اتوبرور  ديگري تمليك كند در حالي كه مالك منرافع آن مرال نيسرت و در

اسرت و منفعرت مرورد ن رر از جرنس كلري در « الرف»شرركت كلي است ولري همره مبراديق آن متعلرق بره 

تروان آن را نروعي اجراره فضرولي دانسرت امرا همران طرور كره از  راهر سر ال آشركار مي معين است و منطقاً

منفعررت را برره انعقرراد  تعهررد كرررده كرره مالررك« ب»اسررت، در ايررن مسررئله انتقررال منفعررت ر  نررداده بلكرره 

ولي تحقرق نيافتره بلكره تعهرد ناشري از ايرن توافرق، نروعي تعهرد بره قرارداد راضي كنرد بنرابراين اجراره فضر

خواهرد  لرهعهرد  يعنري ب( ملرزم بره جبرران خسرارت متعهدمت فبل ثالو است كره اگرر از آن تخلرف شرود،

 157ش  ،1هايي از عقود معين، ج بود. ر.ك. درر

ق.م.، در مضرراربه ممكررن اسررت تجررارتي كرره  553طبررق مسررتفاد از مرراده  صااحيح اساات  4گزینااه  -14

مطلرق تجرارت باشرد و مضراربه در هرر دو  د شرود و نيرز ممكرن اسرت مضراربه بررايعامل بايد انجام دهد قير

ق.م.، اگررر تجررارتي كرره من ررور طرررفين برروده غيررر ممكررن  551مرراده  4صررورت صررحيح اسررت و طبررق بنررد 

ن ررر، باعررو  شررود و بررديهي اسررت كرره ممنوعيررت قررانوني انجررام تجررارت مرروردمرري شررود، مضرراربه منفسررخ

 «.الممت نع شرعاً كالممتنع عقاً» د زيرا شوغيرممكن شدن انجام آن مي

ق.م.، اذن اداره مررال مشرراع هررر زمرران قابررل رجرروع اسررت  578طبررق مرراده  صااحيح اساات  4گزینااه  -15

شرود و جرز در صرورت ترابع عقرد الزم مري مگر ايرن كره ضرمن عقرد الزمري شررط شرده باشرد كره در ايرن

زم شررط شرده باشرد كره شرريك حرق رجروع از رود و اگرر ضرمن عقرد الصورت انحال عقد الزم از بين نمي

رود. اشرتراط اذن در اين صرورت ترا زمران بقراي عقرد اصرلي، حرق رجروع از اذن از برين مري اذن را ندارد، در

بنرابراين اذن ترا زمران بقراي  زنردضمن عقد جايز به صورت شرط نتيجه نيرز اذن را بره عقرد جرايز پيونرد مري

رود بنرابراين در ايرن مسرئله، پرس از فسرخ عاريره، اذن نيرز ز برين مريمانرد و پرس از آن اعقد جايز باقي مي
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نيرز بايرد توجره داشرت كره تقسريم مرال مشراع و نيرز تلرف كرل آن  2و  1 هرايشود. در مورد گزينهزايل مي

اصرل  شرود و برديهي اسرت كره اذن برراي اداره مرال مشراع داده شرده بنرابراين وقتريباعو رفع شرركت مري

ق.م. نيررز  578رود و ايرن معنرا از مراده الً از برين مريآد، اذن اداره مرال مشرترك نيرز مررواشراعه از برين مري

 داند.منوط به بقاي شركت مي قابل استنباط است زيرا بقاي اذن اداره مال مشاع را

ق.م.، مسررتودع جررز در صررورت تعرردي و تفررريط، ضررامن  614طبررق مرراده صااحيح اساات   3گزینااه  -16

مسرتودع نيرز نافرذ اسرت كره در ايرن  توجره داشرت كره شررط عردم ضرمان بررتلف مرال نيسرت ولري بايرد 

صورت مستودع ضامن تلف مرال كره ناشري از تقبرير سربك يرا خيلري سربك باشرد نخواهرد برود منتهرا اگرر 

عمرردي يررا تقبررير سررنگين مسررتودع باشررد، شرررط عرردم ضررمان مرر ثر نيسررت و  تلررف مررال ناشرري از خطرراي

 ق.م. 614ماده  6نويس مستودع ضامن تلف مال خواهد بود. زير

از اين جهرت غلرط اسرت كره اگرر مسرتودع در نگهرداري از مرال تعردي و تفرريط كنرد، يرد او فقرط  1گزينه 

دسرت از تعردي و تفرريط برردارد، مجردداً  شرود و وقتريدر دوران تعدي و تفريط تبرديل بره يرد ضرماني مري

 شود و ضامن تلف مال نخواهد بود.يد او اماني مي

 644ن جهت غلرط اسرت كره ضرمان مطلرق شرخص امرين نسربت بره طرا و نقرره طبرق مراده از اي 2گزينه 

طرا بره وديعره داده شرده نره بره عاريره و بره  ق.م. مختص عاريه طا و نقره اسرت و در ايرن مسرئله، النگروي

نيرز غلرط اسرت زيررا از آنجرا كره مسرتودع بره حكرم قرانون ضرامن  4شود كه گزينره اين ترتي  مشخص مي

كاماً منطقي و مفيد اسرت كره مرودع بخواهرد برر او شررط ضرمان كنرد و شررط ضرمان برر  يست،تلف طا ن

فايرده مسرتعير طرا و نقرره بري اميني كه تعدي و تفرريط نكررده نافرذ اسرت در حرالي كره شررط ضرمان برر

ق.م. مقررر شرده،  644شرود و چيرزي فراترر از آندره در مراده ت زيرا نوعي تحبريل حاصرل محسروب مرياس

 ق.م. 614ماده  5دارد. زيرنويس ميمقرر ن

 ق.م. 521و  533، 532نك مواد  صحيح است  1گزینه  -17

شرود، امكران فسرخ آن از برين وقتري عقرد جرايز ضرمن عقرد الزم شررط مريصاحيح اسات   1گزینه  -18

ك ايرن حالرت نيرز كماكران عقرد برا فروت هرير افترد بنرابراين دررود اما عقد از ماهيت جايز خود دور نميمي

 از طرفين منحل خواهد شد.

ق.م. در خبروص مسرتدجر بيران شرده، انحرال  497كاماً غلط اسرت زيررا بررخاف آندره در مراده  2گزينه 

ق.م.، عاريرره عقرردي جررايز  638طبررق مرراده  عاريرره برره فرروت مسررتعير مسررتلزم قيررد مباشرررت او نيسررت بلكرره

نيرز  3ترتير  علرت غلرط برودن گزينره شرود و بره ايرن است و با فوت يا حجر هريرك از طررفين منحرل مري

 آشكار است.
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بيران كررديم، تعردي و تفرريط  13از اين جهرت غلرط اسرت كره، همران طرور كره در جرواب سر ال  4گزينه 

يرد او در زمران تعردي و تفرريط تبرديل بره  شرود كرهكند بلكره فقرط باعرو مريامين، عقد اماني را زايل نمي

 يد ضماني شود.

 ق.م. 570نك ماده  صحيح است  1گزینه  -19

 ق.م. 643و  533نك مواد  3و  2هاي در مورد گزينه

ق.م.، مرروجر بايررد مالررك منفعررت عررين مسررتدجره  473از ايررن جهررت غلررط اسررت كرره طبررق مرراده  4گزينرره 

اي باطرل نيسرت بلكره طبرق اصرول اجراره باشد و مستعير مالرك منفعرت عرين مسرتدجره نيسرت امرا چنرين

 شود.محسوب ميكلي، فضولي و لذا غيرنافذ 

ق.م.، مقتررض بايرد مثرل مرال موضروع قررض را بره مقررض  650طبرق مراده  صحيح اسات  1گزینه  -20

 648باشرد و البتره طبرق قسرمت اخيرر مراده  بدهد، حتي اگر قيمت آن مرال در برازار ترقري يرا تنرزل كررده

بايررد قيمررت  ق.م.، در صررورت تعررذر رد مثررل مررال، يعنرري در صررورتي كرره مثررل مررال يافررت نشررود، مقترررض

در ايرن مسرئله رد مثرل متعرذر نيسرت زيررا مبراديق آن مرال در برازار كميراب شرده  الرد را بدهد منتهرايوم

 و طبيعتاً ناياب نشده است و ترقي قيمت آن نيز ناشي از كاهش عرضه بوده است.

 


