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********************* 
 یمدنحقوق 

كند: 1 گر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت   . در عقد رهن ا
 منفسخ مي شود. عقد (1
 قبال واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي شود. عقد (2
 واقع نشده و اثر ايجاب و قبول زايل مي شود. عقدي (3
 حق فسخ عقد را خواهد داشت. راهن (4
. اتومبيلي با سررررعي ميرمجاز در حال حركي اسررري. مرررخوررري عردا يود را در مارررير اتومبيو انداي   و موررردو  مي  2

كاي اسي؟  مود. جبران ياارت بر عهده چ  
 عهده خود مصدوم است و راننده مسووليتي ندارد. بر (1
 بين دو نفر به تساوي تقسيم مي شود. مسووليت (2
 يك از طرفين بين آنها تقسيم مي شود . به نسبت ميزان دخالت هر مسووليت (3
 مسوول است چون سرعت غير مجاز داشته است . راننده (4
كاي اسي ؟ 3 ك  موضوع قرض اسي بعد از تاليم تلف يا ناقص مود ياارت ب  عهده چ   گر مالي   . ا

 مال مقترض است . از (1
 مال مقرض است. از (2
كه مقترض تعدي و تفريط نموده باشد از مال مقترض خواهد بود. فقط (3  در صورتي 
كه فقط بر اثر آفات سماوي تلف يا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود. در (4  صورتي 
كدا  يك از معامالت زير مع بر اسي ؟ 4  . 

 مكره معامله (1
 مضطر معامله (2
 انسان مست معامله (3
 انسان بي هوش معامله (4
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گاهي ب  قرابي ارث مي برند عبارتند از :. ام 5 گاهي ب  فرض و  ك    خاصي 
كالله امي پدر (1  ، مادر ، زوج ، زوجه و 
كالله امي و زوج پدر (2  ، خواهر ، خواهرهاي ابويني يا ابي ، 
كالله امي پدر (3  ، مادر ، خواهر و خواهر هاي ابي يا ابويني و 
كالله اميدختر و دختر ها ، خواهر و خواهر هاي ابي  پدر، (4  يا ابويني و 
گر حو  يكي از دو مريك وقف بامد: 6  . ا

 يا موقوف عليهم حق شفعه ندارند. متولي (1
 متولي حق شفعه دارد. فقط (2
 موقوف عليهم حق شفعه دارند. فقط (3
 و موقوف عليهم حق شفعه دارند. متولي (4
كدا  يك از عبارات زير نادرسي اسي؟ 7  . 

 بيع معلق صحيح است. عقد (1
 نكاح معلق باطل است. عقد (2
 ضمان معلق صحيح است. عقد (3
 اجاره معلق صحيح است. عقد (4
كافي اسي؟ 8 كدا  يك از عقود زير علم اجرالي ب  مورد معامل    . در 

 جعاله عقد (1
 رهن عقد (2
 قرض عقد (3
 نكاح عقد (4
كدا  يك از اعرال حقوقي زير را نري توان ب  صورت مرط ن يج  ضرن عقد آورد 9  ؟. 

 طالق (1
 عزل وكيل عدم (2
 وكالت (3
 صلح (4
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كلي اسررررري جنق و مقدار مبيع وكر مرررررود ولي وصرررررف آن وكر ن ردد عقد بيع چ   10 ك  مبيع آن  . چنانچ  در عقد بيعي 
 وضعي ي دارد؟

 است . صحيح (1
 فسخ است . قابل (2
 است. باطل (3
كند صحيح (4  است ولي فروشنده مجبور نيست فرد اعالي آن را ايفاء 
گر بعد از عقد بيع و قبو از تاليم در مبيع نقوي حاصو مود ، بيع چ  وضعي ي دارد ؟ 11  . ا

 حق فسخ دارد. مشتري (1
 منفسخ مي شود. بيع (2
 فقط حق مطالبه ارش دارد. مشتري (3
 عيب بايد در حين عقد موجود باشد مشتري هيچ حقي ندارد. چون (4
گزين  صحيح اسي 12 كدا    ؟. براي حداقو سن نكاح 

 سال تمام قمري ۱۵سال تمام قمري و براي پسر  ۱۳دختر  براي (1
 سال تمام شمسي ۱۵سال تمام شمسي و براي پسر  ۱۵دختر  براي (2
 سال تمام قمري ۱۵سال تمام قمري و براي پسر  ۹دختر  براي (3
 سال تمام شمسي ۱۵سال تمام شمسي و براي پسر  ۱۳دختر  براي (4
گزين  ها صحيح اسي؟ 13 كدا  يك از   . دريووص اجاره مال مشاع 

 مال مشاع و تسليم عين مستاجره جايز است. اجاره (1
 مال مشاع فقط با اجازه شريك جايز است. اجاره (2
 مال مشاع جايز نيست. اجاره (3
 مال مشاع بدون اذن شريك هم جايز است. اجاره (4
كرده و  ق 14 كاريد را يريداري  كاري يريداري مررررده معيوب اسرررري.  . مررررخورررري  ك   از انجا  معامل  م وج  مي مررررود 

كند، در اين صورت: گون  توريري فوت مي   يريدار پيش از اتخاو هر 
 فقط حق مطالبه ارش دارند. ورثه (1
 فسخ ورثه و نيز حق مطالبه ارش ساقط مي شود. حق (2
 مختارند در فسخ معامله و يا مطالبه ارش ورثه (3
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 سخ معامله را دارند.فقط حق ف ورثه (4
 . در حوال  رز  اسي : 15

 به محتال مديون باشد. محيل (1
 به محال عليه مديون باشد. محيل (2
 به محيل مديون باشد. محتال (3
 عليه به محيل مديون باشد. محال (4
گر مش ري بعد از عقد ، مبيع را اجاره داده بامد و بيع مذكور ب  اس ناد يكي از ييارات فاخ مود: 16  . ا

 اجاره صحيح است و بايع نمي تواند فسخ يا ابطال آن را بخواهد. عقد (1
 اجاره باطل است و بايع مي تواند حكم بر بطالن آن را از دادگاه بخواهد. عقد (2
 و اعتبار آن مستلزم تنفيذ از ناحيه بايع است.اجاره غيرنافذ است  عقد (3
كند. عقد (4  اجاره صحيح است اما بايع مي تواند آن را فسخ 
ك  موجب ضرر مولي علي  اسي: 17  . چنانچ  ولي قهري طفو رعايي مبط  صغير را ننرايد و مرتكب اعرالي مود 

كند. دادستان (1  مي تواند منحصرًا از اقرباي صغير قيم تعيين 
درخواستتتت يكي از اقارب وي يا درخواستتتت رزي  حوزه قضتتتايي پ  از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولي مذكور را عزل و  با (2

 راسًا قيم تعيين مي نمايد.
كند. ولي (3  قهري ملزم مي شود رعايت غبطه صغير را بنمايد و جبران ضرر 
 حق عزل ولي قهري را ندارد و فقط مي تواند ضم امين نمايد. دادگاه (4
كدا  يك از عقود زير رز  اسي ؟ 18  . 

 مزارعه عقد (1
 مضاربه عقد (2
 جعاله عقد (3
 وكالت عقد (4
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گر بريورد دو وسيل  نقلي  يارج از اراده راننده ها بامد: 19  . ا
 بالمناصفه بين طرفين تقسيم مي شود. خسارات (1
كند. هر (2  كدام بايد نصف خسارت ديگري را جبران 
كند.كدام بايد خسارات ديگ هر (3  ري را جبران 
 ضامن نيستند. هيچكدام (4
 . اقرار سفي  در دعواي راجع ب  ناب و دعواي راجع ب  معامالت: 20

 مورد اول موثر و در مورد دوم بي اثر است. در (1
 هر دو مورد بي اثر است و موثر نيست. در (2
 هر دو موثر است. در (3
 مورد اول بي اثر و در دومي موثر است. در (4

 
 یمدن یدادرس نييآ

گزين  صحيح نياي ؟ 21 كدا    . 
كننده حكم است. مرجع (1  اعاده دادرسي اصلي دادگاه صادر 
 ثالث طاري به موجب دادخواست است. اعتراض (2
 يك از قرارها قابل اعاده دادرسي نيست. هيچ (3
 شخص ثالث مهلت ندارد. اعتراض (4
گزين  صحيح اسي ؟ 22 كدا    . 

كننده راي بدوي رد مي شود. دادخواست تجديد چنانچه (1  نظر خارج از مهلت داده شود به موجب قراردادگاه صادر 
 دادگاه تجديدنظر در هيچ صورتي غيابي محسوب نمي شود. راي (2
 جديد در مرحله تجديد نظر مسموع است. ادعاي (3
 ي شود.دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت داده شود به موجب قرار دادگاه تجديد نظر رد م چنانچه (4
 ب  عرو آيد م ر اينك  سبب ايراد م عاقبًا حادث مود.……. . ايرادات و اع راضات بايد 23

 از اولين جلسه دادرسي بعد (1
 از جلسه رسيدگي قبل (2
 اولين جلسه دادرسي تا (3
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 پايان اولين جلسه دادرسي تا (4
كرده : 24 ك  ب  دادگاه داديواسي تقديم   . وكيلي 

 قبل از اعالم ختم دادرسي مي تواند استعفا بدهد. تا (1
كه موجب تجديد جلستتتته نشتتتتود در غير اين صتتتتورت دادگاه به ا ين علت جلستتتته را تجديد  بايد (2 در زماني استتتتتعفا دهد 

كرد.  نخواهد 
كه به اطالع موكل رسانده باشد. در (3  صورتي استعفايش پذيرفته مي شود 
 د و استعفايش موجب تجديد جلسه خواهد شد.زمان بخواهد مي تواند استعفا ده هر (4
ك  ترك  تقايم نشده اسي: 25  . دعاوي راجع ب  ترك  م وفي تا زماني 

 دادگاه آخرين محل اقامت متوفي در ايران اقامه مي شود. در (1
گر (2  خواسته راجع به مال غيرمنقول باشد در دادگاه محل وقوع مال اقامه مي شود. ا
گر (3  ين باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مي شود .خواسته راجع به د ا
 دادگاه محل اقامت ورثه اقامه مي شود. در (4
كارمناسي ترتيب اثر نري دهد؟ 26  . دادگاه در چ  صورتي ب  نظري  

گرفته  فقط (1 كه با اوضتتتاع و احوال محقق و معلوم موضتتتوع دعوي مطابقت نداشتتتته و مورد اعتراض هم قرار  در صتتتورتي 
 د.باش

كرده باشد. در (2 كه خوانده به آن اعتراض   صورتي 
كه با اوضاع و احوال منطبق نباشد. در (3  صورتي 
گيرد. در (4 كه مورد اعتراض خواهان قرار   صورتي 
گواه با جلا  رسيدگي چند روز اسي ؟ 27  . حداقو فاصل  زماني تاريخ ابالغ احضاري  ب  

 روز سه (1
 روز پنج (2
 روز هفت (3
 روز ده (4
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كدا  يك رسرررريدگي  28 . چنانچ   ق از ترديد يا انكار سررررند يوانده نارررربي ب  هران سررررند ادعاي جعو نرايد دادگاه ب  
كرد؟  يواهد 

كرد. به (1  انكار يا ترديد و جعل هر سه رسيدگي خواهد 
 به انكار يا ترديد رسيدگي خواهد نمود. فقط (2
كند. فقط (3  به ادعاي جعل رسيدگي مي 
كند.مخير است به  دادگاه (4 كدام از ادعاها رسيدگي   هر 
كند بايد: 29 ك  محكو  علي  ميابد بخواهد دريواسي جلب ثالث   . در صورتي 

 محكوم عليه غيابي دادخواست جلب ثالث پذيرفته نمي شود. از (1
كند. دادخواست (2  اعتراض ) واخواهي ( را همراه با دادخواست جلب ثالث توامًا به دفتر دادگاه تسليم مي 
به واخواهي تعيين شتتتتتتده استتتتتتت جهات و د يل را ا هار و  رف  در (3 يدگي  به منظور رستتتتت كه  روز  ۳جلستتتتتته ي اول 

 دادخواست به دادگاه بدهد .
كند. ضمن (4  دادخواست واخواهي ) اعتراض ( درخواست جلب ثالث 
ك  مال مير منقولي ب  نحو ام راك در تورف چند نفر بامد و بعضي از آنان  30 مانع تورف بعضي دي ر مود . در صورتي 

 …..عرو آنان
 حكم تصرف عدواني است و مشمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني است. در (1
كه سهم هر يك معلوم باشد. در (2  صورتي عدواني محسوب مي شود 
 عدواني تلقي نمي شود زيرا هر يك از آنان در اجزاي مال سهيم هستند. تصرف (3
 حكم تصرف عدواني است اما چون مالكيت طرفين مشاعي است دعواي رفع تصرف عدواني مسموع نيست. در (4
گاه  ق از صدور دس ور موقي ادعاي يواهان رد مود: 31  . هر 

كند. خوانده (1  مي تواند  رف يك ماه از تاريخ ابالغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا 
كند و اين درخواستتتت تابع تشتتتريفات آيين ر ۱۰مي تواند  رف  خوانده (2 وز از تاريخ ابالغ راي نهايي مطالبه ي خستتتارت 

 دادرسي مدني نيست.
كند. خوانده (3  مي تواند  رف بيست روز از تاريخ ابالغ راي نهايي براي مطالبه خسارت دعوا طرح 
كند  خوانده (4 و اين درخواست تابع تشريفات آيين مي تواند  رف بيست روز از تاريخ ابالغ راي نهايي مطالبه خسارت 

 دادرسي مدني نيست .
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 . احكا  ما ند ب  اقرار در دادگاه : 32
 قابل درخواست تجديد نظر است. مطلقا (1
 قابل درخواست تجديد نظر نيست. مطلقا (2
 رعايت حدنصاب قابل تجديد نظر است. با (3
كننده حكم قابل (4  درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادر 
كدا   33 . چنانچ   ق از دريواسرري اعاده دادرسرري پرونده با قبول دريواسرري اعاده دادرسرري در دادگاه مطرد مررود، 

گزين  هاي زير  درسي اسي؟ يك از 
 دعواي ورود ثالث پذيرفته مي شود. فقط (1
 وي شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.از طرفين دع غير (2
 قواعد عمومي آيين دادرسي مدني امكان اقامه دعواي طاري وجود دارد. طبق (3
 دعواي متقابل پذيرفته مي شود. فقط (4
ك  مارر ند ب  حكم قطعي يا سررند رسررري نبامررد  موضرروع ما 34  ۴۷ده . آيا توررريم دادگاه در مورد اع راض ثالث اجرايد 

 قانون اجراي احكا  مدني ( قابو تجديد نظر اسي؟
 ، در همان دادگاه بله (1
كشور بله (2  در ديوان 
 در دادگاه تجديدنظر استان بله (3
 خير (4
ك  دعوا قبال در دادگاه دي ري اقام  و مطرد رسيدگي بامد و با ايراد سبق طرد دعوي توسط يوانده در  35 . در صورتي 

 جلا  اول مواج  مود:
كند. دادگاه (1  قرار عدم استماع دعوي صادر مي 
كند. دادگاه (2 كه دعوي در آن مطرح است ارسال مي   از رسيدگي به دعوي خودداري و پرونده را به دادگاهي 
كند. دادگاه (3  قرار رسيدگي توامان صادر مي 
كند. دادگاه (4  قرار رد دعوي صادر مي 
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 اني صادر مده اسي ، اين حكم :. از دادگاه بدوي حكري مبني بررفع تورف عدو 36
 از ابالغ قابل اجراست. پ  (1
 قابل اجراست بالفاصله (2
 پ  از قطعيت قابل اجراست فقط (3
 پ  از صدور و با اخذ تامين از محكوم له قابل اجراست. بالفاصله (4
ك  م ناسب با موضوع دس ور موقي بامد: 37 ك  طرف دعوي تاميني بدهد   . در صورتي 
 مكلف به رفع از اثر دستور موقت است. دادگاه (1
 در صورت مصلحت مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد. دادگاه (2
كند . دادگاه (3  نمي تواند در هيچ حالتي از دستور موقت خود رفع اثر 
كند. دادگاه (4  فقط در صورت رضايت خواهان دستور موقت ، از آن لغو اثر مي 
ك  ب  دريواسي يكي از اصحاب دعوي جلب ب  دادرسي مي مود چ  موقعي ي دردادرسي دارد؟ 38  . ثالثي 

 خوانده موقعيت (1
 خواهان موقعيت (2
 گواه موقعيت (3
 خواهان يا خوانده حسب مورد موقعيت (4
 . چنانچ   ق از صدور قرار تامين يواس   ظرف مهلي مقرر اقام  دعوي نشود: 39

 ورقرار تامين سند رسمي باشد مجاز به رفع اثر نيست.مستند صد چنانچه (1
كند. دادگاه (2  به درخواست خوانده از قرار تامين رفع اثر مي 
 مجاز به رفع اثر از قرار تامين نيست. دادگاه (3
كند. دادگاه (4  راسًا از قرار تامين رفع اثر مي 
كدا  ق 40 ك  براي اثبات ضران قهري اقام  مي مود تابع   انون اسي؟. دريلي 

 زمان اجراي حكم قانون (1
 زمان طرح دعوي قانون (2
كم بر زمان تحقق واقعه ي موجب ضمان قانون (3  حا
 زمان صدور حكم قانون (4
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 تجارتحقوق 
كياي ؟ 41  . ب  موجب قانون صدور چك در صورت صدور چك ب  وكالي ماووليي پردايي وج  آن ب  عهده 

 وكيل فقط (1
 موكل فقط (2
 و موكل بالمناصفه وكيل (3
 و موكل متضامناً  وكيل (4
كننده ( اسي ظهر نوياان چ  ماوولي ي دارند؟ 42 ك  فاقد امضاء م عهد   صادر   . در مورد سف   اي 

كننده چنين سفته اي هيچ اعتباري ندارد. به (1  دليل فقدان امضاي صادر 
 دارنده مسوول هستند.به علت فقدان امضاء مسوول نيست اما  هرنويسان در برابر  متعهد (2
 صورت اعتراض عدم تاديه و طرح دعوي در مهلت قانوني  هرنويسان مسووليت دارند. در (3
 اساس اصل استقالل امضاءها در برابر دارنده مسووليت تضامني دارند. بر (4
كدا  يك از دفاتر زير براي تاجر الزامي نياي؟ 43  . دام ن 

 دارايي دفتر (1
 روزنامه دفتر (2
 كپيه دفتر (3
 ترازمالي ماهانه دفتر (4
 . در مركي سهامي عا  امضاء ورق  تعهد سهم : 44

 خودي خود مستلزم قبول تصميمات هيات مديره است. به (1
 مستلزم قبول تصميمات مجامع عمومي است. منحصراً  (2
 خودي خود مستلزم قبول اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي است. به (3
 تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره است.خودي خود مستلزم قبول  به (4
 . آيا دريواسي ورمكا  ي بعد از انحالل مركي امكان  ذير اسي ؟ 45

 چون بعد از انحالل شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود. خير، (1
 ، چون شركت تا ختم تصفيه داراي شخصيت حقوقي است. بله (2
 شركت هاي تضامني امكان پذير نيست. در (3
 هاي سهامي امكان پذير نيست.شركت  در (4
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ك  م ودي حرو و نقو بابي مال ال جاره مطالب  مي نرايد قبول  46 ك  مرسو الي  مخارج و ساير وجوهي را  . در صورتي 

 نكند، در اين فرض م ودي حرو ونقو داراي چ  حقي اسي ؟
 تملك (1
 حب  (2
 ترهين (3
 فروش (4
كند ؟ 47  . مركي سهامي چ  زماني مخويي حقوقي پيدا مي 

كليه سهام شركت پ  (1  از تعهد 
 از قبول سمت مديران و بازرسان پ  (2
 از ثبت و اعالن در جرايد پ  (3
 از ثبت و اعالن در روزنامه رسمي پ  (4
 . ان خاب امخاص حقوقي ب  عنوان مدير مركي هاي سهامي : 48

 در موارد خاص امكان پذير است. فقط (1
 هر حال امكان پذير است. در (2
 هيچ وجه امكان پذير نيست. به (3
 صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است. در (4
 . قائم مقا  تجارتي در چ  صورتي منعزل اسي؟ 49

 جحر رزي  تجارت خانه با (1
 فوت رزي  تجارت خانه با (2
 انحالل شركت تجاري با (3
 سه مورد صحيح است. هر (4
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گم مود م ودي حرو و نقو در چ  صورتي ماوول اسي؟ 50 گر مال ال جاره تلف يا   . ا
كند تعدي و تفريط نكرده است ، مسوول نيست . در (1 كه ثابت   صورتي 
كه هيچ متصدي موا بي نمي توانست  در (2 كه تلف مربوط به حوادثي بوده  كند  كه نتواند ثابت  صورتي مسوول است 

كند.  از آن جلوگيري 
كرده است . در (3 كه ثابت شود تعدي و تفريط   صورتي مسوول است 
 مسوول است. مطلقا (4
 . معامالت تاجر ورمكا   در فاصل  بين صدور حكم راجع ب  توديق قرارداد ارفاقي و حكم بر بطالن يا فاخ آن : 51

كه ضرر وارد شود حتي بدون قصد اضرار هم باطل است. در (1  صورتي 
كه به قصد اضرار به طلبكاران باشد و واقعا هم ضرر وارد شود باطل است در (2  صورتي 
 هر حال صحيح است. در (3
 باطل است. مطلقا (4
. چنانچ  مررررركجي تجاري تشرررركيو مررررود و امور تجارتي يود را ب  صررررورت يكي از مررررركي هاي مذكور در قانون تجارت  52

 درنياورد تابع چ  مقرراتي اسي؟
 ع مقررات شركت هاي سهامي خاص است.بتا (1
 مقررات قانون مدني است. تابع (2
 احكام راجع به شركت هاي تضامني است و شركت تضامني محسوب مي شود. تابع (3
 .هيچ يك از شركت هاي قانوني نباشداساسنامه شركت است هرچند منطبق با  تابع (4
گيرد؟. مطابق قانون تجارت در مركي هاي سهامي ان قال س 53  ها  با نا  چ ون  صورت مي 

 ثبت در دفتر سهام شركت با (1
 سند رسمي با (2
 قبض و اقباض با (3
 پشت نويسي ورقه سهام با (4
 . تغيير و اصالح طرد اساسنام  با چ  مرجعي اسي ؟ 54

 عمومي فوق العاده مجمع (1
 عمومي عادي به طور فوق العاده مجمع (2
 عمومي موس  مجمع (3
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 عمومي عادي مجمع (4
كند و آن را  55 ك  برات در وج  او صرررادر مرررده اسررري بدون نومررر ن هي  مطلبي فقط  شررري سرررند را امضررراء  كاررري  گر  . ا

 دراي يار دي ري قرار دهد:
گذاشتن سند دارد.  هر (1  نويسي د لت بر وثيقه 
كي از انتقال سند است.  هر (2  نويسي حا
گيرنده جهت وصول دارد.  هر (3  نويسي د لت بروكالت دادن به 
گردد.  هر (4  نويسي ضمانت تلقي مي 
ك  تاريخ توقف تاجر در حكم ورمررركاررر  ي قيد نشرررده بامرررد تاريخ توقف تاجر چ  زماني محاررروب مي  56 . در صرررورتي 

 مود؟
 قطعيت حكم ورشكستگي تاريخ (1
 شروع به اجراي حكم ورشكستگي تاريخ (2
 طرح دعوي در محكمه تاريخ (3
 صدور حكم ورشكستگي تاريخ (4
كرد؟. آيا  57  در اجراي چك از طريق ثبي مي توان علي  ظهرنويق اقدا  

 خير (1
گر مدت  بله (2 گواهي عدم پرداخت نگذاشته باشد. ۱۵، ا  روز از صدور 
گر مدت  بله (3 گواهي عدم پرداخت نگذاشته باشد. ۶، ا  ماه از زمان صدور 
 ، زيرا وي )  هر نوي ( مسووليت پرداخت وجه چك را پذيرفته است. بله (4
 . ماووليي موساين مركي سهامي نابي ب  اعرال و اقداماتشان ب  منظور تاسيق و ثبي مركي چ ون  اسي ؟ 58

 تضامني (1
 نسبت مبلغ پذيري نويسي شده به (2
 تساوي به (3
 نسبت سهام به (4
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گواهي عد  پردايي   برگشي ( ب  وي من قو مده اسي : 59 ك  چك  ق از ارائ  ب  بانك و صدور  كاي   . 
كيفري ندارد. مطلقا (1  حق تعقيب 
كند. فقط (2  حق دارد از طريق اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرازيه 
كليه ي حقوق قانوني بهره مند است. چنانچه (3  انتقال با سند رسمي باشد از 
كليه حقوق قانوني بهره مند است. در (4 كه انتقال قهري باشد از   صورتي 
گزين  در مورد مطالب   60 كدا    حيح اسي؟وج  برات ص . 

 مي تواند به مديون مهلت بدهد ولي مجاز به قرار اقساط نيست. دادگاه (1
 نمي تواند بدون موافقت طلبكار به مديون مهلت بدهد. دادگاه (2
 راسًا مي تواند مهلت عادله بدهد. دادگاه (3
 مي تواند به درخواست مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد . دادگاه (4
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 فق  اصول
  
كم :” قانون مدني  ۲۷۷. برابر ماده  61 م عهد نري تواند م عهدل  را مجبور ب  قبول قار ي از موضوع تعهد نرايد ولي حا

كم مي تواند ” ، عبارت ” مي تواند نظر ب  وضعيي مديون مهلي عادل  يا قرار اقااط بدهد  چ  عنواني دارد؟…” ولي حا
 منفصل لفظي مخصص (1
 متصل استثنايي مخصص (2
 منفصل شرطي صصمخ (3
 متصل شرطي مخصص (4
گويد  ۱۲۵۷. ماده  62 ك  مي  كند:” قانون مدني  كق مدعي حقي بامدبايد آن را اثبات   ريش  در چ  اصلي دارد؟…” هر 

 استصحاب (1
 اشتغال (2
 صحت (3
 عدم (4
كند تا هر يك از بايع و مشررررر ري حق دارد از تارررررليم مبيع يا ثرن :” قانون مدني مقرر دامررررر    ۳۷۷. ماده  63 يودداري 

 تاليم هر يك از عوضين چ  نوع واجبي اسي؟…” طرف دي ر حاضر ب  تاليم مود
 مضيق واجب (1
 مشروط واجب (2
 عيني تعبدي واجب (3
 عيني توصلي واجب (4
ك  بايد مخارج هر دو را مطابق مادتين  64 قانون مدني بپردازد ولي  ۱۲۰۰و  ۱۱۰۶. هرگاه مررررخورررري زوج  و  دري فقير دارد 

كند . طبق ماده  آن قانون پردايي نفق  زوج  بر نفق   در مقد  اسرري.  ۱۲۰۳تنها مخارج يك نفرمرران را مي تواند تامين 
 اين وضعيي موداق چياي؟

 واقعي تعارض (1
  اهري تعارض (2
 تزاحم (3
 تخصيص (4
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گويد: ۳۶۲ماده ۳. بند  65 اين الزا  موررداق چ  نوع ” عقد بيع بايع را ب  تاررليم مبيع ملز  مي نرايد” قانون مدني مي 

 واجبي اسي؟
 اصلي (1
 تبعي (2
 تخييري (3
 تعبدي (4
گويد:  ۸۷۴. ماده  66 ك  بين آنها توارث بامرررررد بريرند و تاريخ فو” قانون مدني  گر امرررررخاصررررري  ت يكي از آنها معلو  و ا

حكم اين ماده ” دي ري از حيث تقد  و تاير مجهول بامرررررد فقط آنك  فوتش مجهول اسررررري از آن دي ري ارث مي برد 
 مب ني بر چياي؟

 يقين با شك ساري قاعده (1
 استصحاب اصل (2
 عدم قرينه اصل (3
 تاخر حادث اصل (4
گويد:  ۶۷. ماده  67 ك  قبض و اقباض آن مركن نياررري وقف آن باطو اسررري” قانون مدني  از اين ماده ن يج  مي ” مالي 

ك  قبض در عقد وقف :  گيريم 
 صحت است. مقدمه (1
 علم است. مقدمه (2
 نفوذ است. مقدمه (3
 وجود است. مقدمه (4
ابر مامورين دولي حين انجا  وظيف  جر  ولي مقاومي قانون مجازات اسالمي مقاومي در بر ۶۲و  ۶۰۷. برابر مادتين  68
گزين  اسي؟ در كدا    مقابو تعرضات آنان جايز اسي . هر يك از اين دو قاري ب  ترتيب موداق 

 حكم واقعي اولي –واقعي ثانوي  حكم (1
 حكم واقعي – اهري  حكم (2
 حكم  اهري -واقعي حكم (3
 حكم واقعي ثانوي –واقعي اولي  حكم (4
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گويد :  69 ك  مي  كليري و مايحي تنها اقليي هاي ديني مناي   مي ” . اصو سيزدهم قانون اساسي  ايرانيان زرتش ي ، 

 بيان ر چ  نوع مفهومي اسي؟…” موند 
 غايت (1
 وصف (2
 شرط (3
 حصر (4
گويد:  ۱۱۹۲براي وصي در ماده ” مير مالم ” . عبارت  70 ك  مي  امور مولي علي   ولي مالم نري تواند براي” قانون مدني 

كند  كدا  اصطالح اسي ؟” يود وصي مير مالم معين   موداق 
 مقيد (1
 مخصص (2
 خاص (3
  ناسخ (4
گويد:  ۸۷۶. ماده  71 مبناي حكم اين ماده چياي ” با مك در حيات حين وردت حكم وراثي نري مود ” قانون مدني 
 ؟

 عدم اصل (1
 برازت اصل (2
 استصحاب اصل (3
 احتياط اصل (4
گويد:  ۲۴. ماده  72 ك  آير آنها مارردود نيارري ” قانون مدني  كوچ  ها يد را  ع عام  و  كق نري تواند طرق و مرروار هي  

كوچ  مير ماررردود ، دو  قابو ترلك بودن ” ترلك نرايد ازاين ماده دو مطلب فهريده مي مرررود اول قابو ترلك نبودن 
كد  اصطالح اسي؟ ا كوچ  مادود . هر يك از اين دو حكم ب  ترتيب موداق 

 موافق و مفهوم مخالف مفهوم (1
 و مفهوم مخالف منطوق (2
 موافق و منطوق مفهوم (3
 و مفهوم موافق منطوق (4
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گويد  ۱۸. ماده  73 ك  مي  … كلي  وزارتخان  ها ،سررازمان ها و موسرراررات ، مررركي هاي دول ي و :” قانون تخلفات اداري 

 واجد چ  نوع عامي اسي ؟” مشرول اين قانون ها ند
 بدلي (1
 مجموعي (2
 استغراقي (3
 ۳و ۲ موارد (4
ك  اتباع يارج  از حقو ۹۶۱. ماده  74 ك  بعضي از مواردي را  ق مدني م ر ع نيا ند بيان نروده ، نابي ب  قانون مدني 
گويد:  ۹۵۸ماده  ك  مي  گزين  اسي؟…” هر اناان م ر ع از حقوق مدني يواهد بود” آن قانون  كدا    موداق 
 ناسخ (1
 مقيد (2
 منفصل مخصص (3
 متصل مخصص (4
كدا  اصو در علم اجرالي جاري اسي ؟ 75  . 

 احتياط (1
 استصحاب (2
 برازت (3
 عدم (4
گويد:  ۸۳۳. ماده  76 ك   ك  موصررري ل  رد يا قبول ” قانون مدني  كند مادا   ورث  موصررري نري تواند در موصررري ب  توررررف 

 داراي چ  نوع مفهومي اسي؟” يود را ب  آنها اعال  نكرده اسي 
 حصر مفهوم (1
 شرط مفهوم (2
 غايت مفهوم (3
 وصف مفهوم (4
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ك  مورررا ۳۳۱. حكم ماده  77 كرده اسررري ، چ  قانون آيين دادرسررري مدني  ديق آراي قابو تجديد نظريواهي را مشرررخص 
 حكري اسي ؟

كثر است. تخصيص (1  ا
 منفصل عقلي است . مخصص (2
 منفصل لفظي است . مخصص (3
 متصل صفتي است . مخصص (4
ك  : 78  . اصال  الوح  در ابواب معامالت ب  اين معني اسي 

گر (1 كه آيا داراي تمام شروط صحت بوده يا نه ، بايد قازل به صحت شد. ا  معامله اي عرفا واقع شود و ترديد باشد 
گر (2  در شرطيت امري در صحت يكي از عقود و ايقاعات ترديد شود، بايد آن شرط رعايت نشود. ا
 فاقد همه موانع صحت باشد .اعم از عقود و ايقاعات بر طبق اصاله الصحه بايد داراي تمام شرايط و  معامالت (3
 اصو  صحيح انجام شود ودر صورت ترديد در صحت آن ، اصل صحت رعايت نشده است. معامالت (4
 عبارت اسي از :” اصطالح علم اصول ” . مرط در  79

گرديده ولي وجودش مالزم وجود ذي المقدمه نيست . مقدمه (1 كه عدم آن مستلزم عدم ذي المقدمه   اي 
 ب از دو جمله و ادات شرطاي مرك جمله (2
گردد. مقدمه (3 كه وجودش موجب پيدايش ذي المقدمه مي   اي 
گردد. تعهدات (4 كه در ضمن عقد قرارداد درج مي   تبعي 
گويد:  ۱۱۹۸. ماده  80 ك  م ركن از دادن نفق  بامررد ” قانون مدني  تركن منفق نارربي ب  …” كارري ملز  ب  انفاق اسرري 

 اي اسي؟وجوب انفاق موداق چ  مقدم  
 صحت مقدمه (1
 وجوب مقدمه (2
 وجود مقدمه (3
 علم مقدمه (4

کیفری سواالت این دو درس از سواالت آدلیل تغییر قانون مجازات اسالمی و قانون به    زمون حذف شده است.آیین دادرسی 
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