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 یمدنحقوق 
 
داده   یغ لی)زوجز( وکالت خال زل خا حق توک« ب»)زوج( ضمممعق  قد ن ا  و دف دچه از ازدواه خز مان  « الف» ی. آقا 1

کز اهاندز خدوا فضمممما پس از امذ مجوز از دادگاه و انهخاب  تواندیکهد، زوجز م افیامه یگ یزوجز هعسمممم  د تیاسممممت 
کدام  بافت صح کالتحوه ا عال و. دف مصوص ندینوع طالق مود فا مطلقز نعا  است؟ حیدف طالق زوجز 

 که ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است. یهنگام تنها( 1
 .ستیزن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال ن نیعدم تمک لیازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دل چنانچه( 2
 .ستیج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نهر حال چنانچه ازدوا در( 3
شرط فوق نوع نیبه ا تیعنا با( 4 ضا جهیشرط نت یکه  ست، به محض ازدواج دوم زوج بدون ر شرط محقق  نیزوجه، ا تیا
کند یبرا تواندیبالعزل زوج در طالق خواهد شد و م لیو زوجه وک شودیم  .طالق به دادگاه مراجعه 
است، اما  دهیموج  و مسهاج  فس یشده و خز امضا  یدف خهگاه معامالت امالک تهظ ۱۳۷۹دف سال  یا. ق افداد اجافه 2
گواه لیذ  دافد؟ یهیاز وضع یشده از لحاظ حقوق ادینشده است. ق افداد  یق افداد توسط دو نف  شاهد 
 قابل استناد است. ریغ( 1

 خواهد بود. ۱۳۵۶ب سال قانون روابط مالک و مستاجر مصو تابع( 2
کم پذ در( 3  نخواهد شد. رفتهیمحا
 است. یمدن یدادرس نییو قانون آ یو تابع قانون مدن حیصح( 4
اما انگشه  مزبوف  دهد،یم زیحلقز انگشه  خز زا هد کی یاند. م د دف دوفاا نامزدنامزد شده گ ی دیخا  ی. زا و م د 3

انگشه   عتی. دف مصوص ام اا مطالبز قموفدیخز ه  م ی  چوت م د نامزد. مهعاقب آا ب  اثشودیدف دست زا تلف م
کدام  بافت صح یاز سو  است؟ حیوفاث م د 

 آن را خواهند داشت متیمرد حق رجوع به ق وراث( 1
 را ندارند. متیباشد، وراث مرد حق رجوع به ق یحوادث قهر جهیکه تلف آن در نت یدر صورت تنها( 2
 انگشتر را ندارند متیمرد حق رجوع به ق صورت وراث چیه در( 3
 انگشتر را خواهند داشت متیزن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به ق ریتقص لیتلف انگشتر به دل چنانچه( 4
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کدام دسهز از  قود است؟ افی. م 4  ش ط مخهص 
ج خ ز،یاز عقود جا ریتمام عقود، غ در( 1  شرط وجود دارد اریامکان در

 معامالت است و در تمام عقود راه دارد یواعد عمومشرط جزو ق اریخ( 2
ج خ نیشرط مختص عقود الزم است و در تمام ا اریخ( 3  شرط وجود دارد اریعقود امکان در
ج خ یاو پاره زیاز عقود جا ریتمام عقود، غ در( 4  شرط وجود دارد اریاز عقود الزم، امکان در
 ست؟یو معاوضز ا عی قد ب صیتشخ افی. مالک و مع 5
 ارزش دو عوض الزم است. یدر معاوضه برابر ع،یخالف ب بر( 1

ک( 2  است. نیاز معاوضه، قصد مشترک طرف عیب صیتشخ اریو مع مال
کاال با پول است، ول عیب( 3 کاال است یمبادله  کاال با   معاوضه مبادله 
 باشد نیع دیباشد، اما در معاوضه هر دو عوض با نیع دیبا عیمب عیب در( 4
 یشممما دانغ مغازه مل  یخازپ دامت وام، تعام قیتضمممع یو ب ا کهدیم اچتیوام دف یاز خانک مبلغ« الف»خص . شممم 6

شمممممخص  افیاسمممممهفاده دف امه ی. خانک پس از قبض موفد فهق مجددًا آا فا ب ادهدیمود فا دف فهق خانک )م تهق( ق اف م
کدام  بافت صحم  قیدف مصوص تص چات شخص الف )فاهق( دف   دهد،یق اف م« الف»  است؟ حیهونز 
 حق مرتهن است. یمال مرهون مناف یسرقفل انتقال( 1

 حق بانک )مرتهن( است. یراهن در مال مرهون مناف یتصرف ماد هرگونه( 2
 حق مرتهن )بانک( است. یمناف تیتصرفات ناقل ملک تنها( 3
 یمال مرهون مناف یرتهن( اسررت، انتقال سرررقفلکه تصرررف راهن در مال مرهون مسرربوق به اان بانک )م نیبه ا تیعنا با( 4

 .ستیحق مرتهن ن
کعال سهل یو فانهدگ ییخا وجود اطالع از  الئ  فاههعا« الف» ی. آقا 7  یانگافمهصوب شده دف سوافه فو، شهاخاا و خا 
 یفوخا مود یدف حال فانهدگ  یکز دف آا مسممممم« ب» ی. آقاکهدیشمممممده مخصممممموص  اب اا  بوف م یکشممممممحل مط  یاز غ
م ت ب  ی یتقص گونزچیکز ه قیو مق فات و خدوا ا قیوانکامل ق تیشخص ثالث دافد، خا ف ا نامزعزیاست و ب یسواف

مصمممدوم « الف» یآقا جزیو دف نه کهدیب موفد م« الف» یاز تصمممادا خاشمممد خا آقا ی یقادف خز جلوگ یشمممده خاشمممد و حه
 است؟« الف» یوافد شده خز آقا یخدنحادثز از شخص مسوول پ دامت مسافات  قی. دف اشودیم
 است.« الف» یمکلف به جبران خسارت آقا نامهمهیدر حدود تعهدات موضوع ب تیمسوول گرمهیب( 1
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«  الف» یتنها مکلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقا تیمسوول گرمهی، ب«الف» یآقا ریتوجه به تقص با( 2
 .ستیقابل جبران ن یخود و ریتقص لیبه دل یقانون مجازات اسالم ۲۶۵اده با توجه به م یاست و مابق

شررخص در مقابل او مسرروول جبران سررارت  چیموضرروع مشررمول قاعده اقدام خواهد بود و ه« الف» یآقا ریتوجه به تقصرر با( 3
 .ستین

به  یفیتکل نهیزم نیدر ا زین یو گرمهیب جهینشرررررده اسرررررت، در نت یریتقصررررر چیمرتکب ه« ب» یکه آقا نیبه ا تیعنا با( 4
 یاجبار مهیموضوع قانون ب یبدن یهاخسارت نیاز محل صندوق تام« الف» یآقا یپرداخت خسارت ندارد و خسارات بدن

 در حدود تعهدات آن صندوق( جبران خواهد شد.) ۱۳۸۷سال 
کز خز  کهدیتعهد م یادف وو دف مقابل، ب  کهدیب( صممممملح م یمود فا خز ب ادفش )آقا یمهزل مسممممم ون« الف». مان   8

کهد. « الف»توماا خز  هواا نفقز خز مان   وایلیسممممال، ه  ماه مبل  دو م ۱۰مدت  خز « ب» یسممممال خعد، آقا ۵پ دامت 
 کهد؟یم دایپ یهیصوفت  قد صلح از وضع قیبپ دازد، دف ا« ب»مبل  موفد تعهد فا خز مان   تواندیا ساف نع لیدل

 .شودیصلح منفسخ م عقد( 1
 در عقد مصلح ندارد. یریتاث« ب» یآقا اعسار( 2
 صلح به حکم قانون قابل فسخ است عقد(3
که در ا اریکه شرط خ نیدر عقد صلح ندارد، مگر ا یریتاث« ب» یآقا( 4  صورت عقد صلح قابل فسخ است.  نیشده باشد 
 ست؟یا آوفدیدست مفا خز  یحق انهفاع از مال یکز خز موجب آا شخص ی. تفاوت  قد اجافه خا  قد 9
 .است زیشده جا جادیکه بر اساس آن حق انتفاع ا یعقد یاجاره الزم است، ول عقد( 1

مال  تواندیاجاره دهد، اما صررراحب حق انتفاع نم یگریمسرررتاجره را به د نیع تواندیم یاصررروالب طبق قانون مدن مسرررتاجر( 2
 .اجاره دهد یگریموضوع حق انتفاع را به د

کند، اما در حق انتفاع، منتفع نم یگریمستاجره را به د نیع تواندیستاجر اصوالب ماجاره، م در( 3 گذار  حق انتفاع را  تواندیوا
 .دیمنتقل نما یگریبه د

 ریاز طرف مالک به غ نیدر حق انتفاع انتقال ع یول شرررررود،یمسرررررتاجره از طرف مالک موجب بجالن اجاره نم نیع انتقال( 4
 که حق انتفاع مدت نداشته باشد. نیمگر ا شود،یتفاع مرفتن حق ان نیموجب از ب
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کدام  بافت صح 10  است؟ حی. 
 دارد. یمدن تیمسوول مضجر( 1

 اند.ارث بردن برابر شده طی، زوج و زوجه از لحاظ شرا۱۳۸۷در سال  یقانون مدن ۹۴۶از اصالح ماده  بعد( 2
 .وراث است ریسا ذیاز ورثه منوط به تنف یکی یبرا تیوص( 3
 یکه خالف آن شرررط شررود، اما در حقوق مدن نیاسررت، مگر ا یاصرروالب تضررامن تیدر حقوق تجارت مسرروول رانیحقوق ا در( 4

 .که در ضمن قرارداد شرط شده باشد نیوجود ندراد، مگر ا یتضامن تیمسوول
 ست؟ین حیکدام  بافت صح زیمع  یکودک غ یمدن تی. دف مصوص مسوول 11
 دارد. یمدن تیاز جرم مسوول یناش انیبال ضرر و زدر ق زیمم ریغ کودک( 1

کودک غ یخسارات ناش چنانچه( 2 کودک در نگهدار ریتقص لیمنحصراب به دل زیرممیاز فعل  کودک  یسرپرست  او باشد، خود 
 .به پرداخت خسارت ندارد یفیتکل یفرض چیدر ه

 .ندارد یمدن تیمسوول هید زانیم تا کندیوارد م گرانیکه به د یدر قبال خسارات بدن زیرممیغ کودک( 3
ش چنانچه( 4 سارات نا کودک غ یخ صراب به دل زیرممیاز فعل  ص لیمنح کودک در نگهدار ریتق ست  شد و  یسرپر شده با او وارد 

ست به دل ش ییتوانا یعدم تمکن مال لیسرپر سارات ز یپرداخت بخ شد، مابق دهید انیاز خ شته با سارت از اموال  یرا ندا خ
کودک پردا  .شودیخت مخود 

و  یاموف مال هزیسممال سممق دافد، طبق مق فات مذهب مودش دف زم ۱۷اسممت و  عزی شممیغ ی انیا کیکز « الف». مان   12
کز دف مال  یآپافتعان تواندینامب ده م ای. آشودیمحسوب م دیفش یمال  یغ  دافد خف وشد؟ تیفا 
 است. یتابع مقررات عام قانون مدن موضوع( 1

نافذ محسوب  ریصورت معامله غ نیا ریاست، در غ حیمعامله آپارتمان صح ردیاز دادگاه حکم رشد بگ« الف»خانم  چنانچه( 2
 .شودیم

کردن  یطبق مقررات مذهب خود برا« الف»اسررت، چنانچه خانم  هیجزو احوال شررخصرر تیکه اهل نیتوجه به ا با( 3 معامله 
 .شودیمحسوب م رنافذیصورت معامله غ نیا ریغاست، در  حیشناخته شود، انجام معامله توسط او صح دیرش

 .است حیصح ۲و  ۱ موارد( 4
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پ دامت  یخده اف اسممت. طلب اف )شممخص ب(، خده اف )شممخص الف( فا ب ا« ب»خز شممخص  یمبلغ« الف». شممخص  13
 حاض  شود دف مقابل طلب اف مهعهد خز پ دامت« ه»اهاندز شخص  ز،یقض قیتحت چشاف ق اف داده است. دف ا یخده
گ دد، دف ا یخده  است؟ ی( ض وفیاشخاص ای) یاز شخص تیصوفت فضا قیخده اف 

 است یطلبکار )شخص ب( ضرور تیرضا(1
 ستیکدام از بدهکار )شخص الف( و طلبکار )شخص ب( الزم ن چیه تیرضا( 2
 است. یبدهکار )شخص الف( ضرور تیرضا( 3
 است ی( ضرورطلبکار )شخص ب تیبدهکار )شخص الف( و هم رضا تیرضا هم( 4
کدام موفد جزو موانع افث است؟ 14  . قهل موفث توسط وافث، دف 

 فرزند توسط پدر یعمد قتل( 1
 بردیارث م یکه مرتکب جرم از و یحمل یقانون ریو غ یعمد سقط( 2
 مسلمان توسط وارث مسلمان ریمورث غ یعمد قتل( 3
 است حیسه مورد صح هر( 4
کدام است؟کز شخص مع ق ا ی. موجبات مهعدد 15  ست خز جهت تعام آا موجبات افث بب د، 

 یشدن دو موجب نسب جمع(1
 یشدن دو موجب سبب جمع(2
 یو نسب یشدن دو موجب سبب جمع(3
 است حیصح ۳و  ۱ موارد(4
وکالت « ه»مهعلق خز او فا خف وشممد. اهد فوز خعد خز شممخص  قیتا زم دهدیوکالت م« ب»خز شممخص « الف». شممخص  16
کهد، دف ا قیا زمتا هعا دهدیم  کهد؟یم دایپ یهیصوفت وکالت او از وضع قیفا وقف 
 .شودیم منفسخ(1

 در وکالت اول ندارد یریدوم تاث وکالت(2
 دوم اعتبار ندارد وکالت(3
که از وکالت د دیوقف نما ای عیزودتر اقدام به ب لیکدام از دو وک هر(4  مجلع باشند یگریعمل او نافذ است، هر چند 
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گ وخهد« الف» . شمممخص 17 ک ده اسمممت، آ« ب»توماا خز شمممخص  وایلیم ۱۰مبل   یخاخت خامهق دف  شمممخص  ایپ دامت 
 د؟یمبل  فا خهعا قیاسه داد ا یاز دادگاه تقاضا تواندیم« الف»
 دارد. یقانون مدن ۶۵۴نسبت به حکم ماده « ب»جهل شخص  ایبه علم  یبستگ موضوع( 1

 مکلف به استرداد آن است« ب»و شخص  دید مبلغ پرداخت شده را بنمااستردا یتقاضا تواندیم« الف» شخص( 2
 دارد یقانون مدن ۶۵۴نسبت به حکم ماده « الف»جهل شخص  ایبه عمل  یبستگ موضوع( 3
به ا با( 4 گروبند نیتوجه  به آن مسرررررموع ن یباطل و دعاو یکه قمار و   رفتهیمبلغ پذ نیاسرررررترداد ا یدعوا سرررررت،یراجع 

 .شودینم
کدام موفد صح یخز مواد قانوا مدن تی ها . خا 18  است؟ حیدف مصوص  قد هبز، 

 است حیصح نید هبه( 1
 است فاعیا یدر موارد هبه( 2
 منفعت باطل است هبه( 3
کند تواندیهبه زوج به زوجه، واهب نم در( 4  از هبه رجوع 
واقع نشممده خاشممد، از  ۱۳۱۹مصمموب ( ۲۲۹تا  ۲۷۶)مواد  یکز طبق مق فات چصممل شممشمم  قانوا اموف حسممب یهی. وصمم 19

 دافد؟ یح ع
 درجه اعتبار ساقط است از( 1

 فاقد اعتبار است نیرینافذ است و نسبت به سا ند،یکه به صحت آن اقرار نما یبه سهم وراث نسبت( 2
که تمام یهنگام تنها( 3  ندیورثه به صحت آن اقرار نما یاعتبار دارد 
که تمام یصورت هنگام نیا ریدر غباشد نافذ است،  یعهد تیوص چنانچه( 4  ندیورثه به صحت آن اقرار نما یاعتبار دارد 
گاو فا خز د کی ی. شمممخصممم 20 تلف  دافیگاو دف دسمممت م  ع،یمب  یفوز پس از معاملز و تسمممل کی چ وشمممد،یم یگ یفاس 
کس یصوفت مسافات ناش قیدف ا شود،یم گاو فا از   مهحعل شود؟ دیخا یاز تلف 
 است. داریز تلف بر عهده خرا یناش خسارات( 1

 از تلف بر عهده فروشنده است. یناش خسارات( 2
کند، در غ تواندیم داریخر( 3  صورت تلف بر عهده اوست نیا ریمعامله را فسخ 
گر مب تنها( 4   ردیگیفروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار م طیو تفر یبر اثر تعد عیا
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 یمدن یدادفس قییآ
  
گ  مواندگاا د وا محصوف و ب 21  ……….نف  خاشهد، مواهاا م لف است مشخصات  یاز س ای. ا

 به همه خواندگان ابالغ شود دیکند، و دادخواست با دیخواندگان را در دادخواست ق همه( 1
کرد یدادخواسررت به معارض اصررل یکند ول دیخواندگان را در دادخواسررت ق همه( 2  کیه ابالغ و مراتب که خواهان مشررخص 

گه  .شودیم ینوبت آ
گه راالنتشاریکث ینوبت در روزنامه کیمراتب  یکند ول دیخواندگان را در دادخواست ق همه( 3  شودیم یآ
گه راالنتشاریکث ینوبت در روزنامه کیکند و مراتب  دیرا ق یخواندگان اصل ای خوانده( 4   شودیم یآ
کز سممعت دادمواسممت دههده صیتشممخ دنظ یتجد یدگیف فسممد دنظ ،ی. اهاندز دادگاه تجد 22 مح ز  قینخسممه یدهد 
 ………. دیخا ستین
 دیرا صادر نما نینخست یخواسته را فسخ و قرار رد دعوا دنظریتجد یرا (1

 برگرداند نیبه دادگاه نخست ستهیشا یصدور را یخواسته را فسخ و پرونده را برا دنظریتجد یرا( 2
 دینما یحقیته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بخواس دنظریتجد یرا( 3
 دیاظهار رفع نقص نما نینخست یبرگرداند تا به دادخواست دهنده دنظریرا به دفتر دادگاه تجد پرونده( 4
دادگاه، جب اا  صیو خز تشمممممخ دیخز آا ا ه اض نعا یاز دادگاه صمممممادف شمممممود و شمممممخص ثال  یقطع ی. اهاندز ح ع 23

 ح   مقدوف نباشد، آنگاه: یاج ا از یمسافات ناش
 شودیله مکلف به جبران خسارت ماما محکوم شودیاجرا م حکم( 1

 دینمایاز ورود خسارت به شخص ثالث صادر م یریجلوگ یدستور الزم را برا دادگاه( 2
که رئ دینمایحکم را معلق م یبا صدور دستور موقت اجرا دادگاه (3  دیا آن موافقت نماب ییقضا یحوزه سیبه شرط آن 
گرفتن تام دادگاه،( 4  دینمایصادر م نیمدت مع یحکم را برا یاجرا ریمتناسب، قرار تاخ نیبه درخواست شخص ثالث و با 
کههده اقامز زیوجز آا  ل یمطالبز یاک ب ا ی. اهاندز دافنده 24 نداند  لیو موانده سهد فا اص دید وا نعا یصادف 
 ……….صوفت موانده  قیدف ا

 خواهان است یو بار اثبات اصالت سند به عهده دیجعل نما یادعا تواندیم تنها( 1
 خواهان است یو در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده دیاصالت سند را انکار نما ایو  دیجعل نما یادعا تواندیم( 2
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 خواهان است یعهدهو بار اثبات اصالت سند به  دیاصالت سند را انکار نما تواندیم یتنها( 3
که بار اثبات  دیاصرررررالت سرررررند را انکار نما ایخوانده اسرررررت. و  یبه عهده تیکه بار اثبات جعل دیجعل نما یادعا تواندیم( 4

 خواهان است یاصالت به عهده
 است……….  تیدف صالح یسهد فسع یاخطال دسهوف اج ا ی. د وا 25

 نظارت استان ئتیه -1
 ثبت یعال یشورا -2
 محل صدور دستور اجرا ادگاهد -3
 محل اقامت متعهد سند دادگاه -4
. اهاندز شممخصممك ملد مود فا ب ات مدت دو سممال خز چ ماندافت شممه ت اجافه دهد اما مسممهاج  پس از پایاا مدت  26

کشوف، از تخلیز ملد موددافت نعاید، مالد، ب ات تخلیز ملد خاید خز   .م اجعز نعاید………. اجافه، خز دسهوف وزی  
 عدالت اداري دیوان -1

 حل اختالف محل اقامت خوانده شوراي -2
 عمومي محل وقوع ملك دادگاه -3
 حل اختالف مستقر در دیوان عدالت اداري  شوراي -4
گ دد. شود و مح وم مكشود و شخصك خز  هواا ثالث وافد د وا مكت اثبات نسب اقامز مك. د وایي خز مواسهز 27

تواند القا ده شممممخص ثالث مكشممممود، دف ایق صمممموفت یا  لكاه تجدیدنظ  اسممممهاا اسممممهواف مكح   مح ومیت دف دادگ
 نعاید.………. نسبت خز ایق ح   

 فرجام خواهي تنها -1
 دادرسي و اعاده خواهي فرجام -2
 دادرسي اعاده تنها -3
 ثالث و فرجام خواهي اعتراض -4
کافشهاسك خز دفمواست مواهاا 28 کافشهاس  . اهاندز صدوف ق اف  گ  توزیع )تودیع ( نهعاید ………. خاشد دسهعزد  و ا

 نعاید.………. دادگاه خاید 
 قرار توقیف دادرسي صادر –خواهان  عهده به -1
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ج –خواهان  عهده به -2  کارشناسي را از عداد دالیل خار
 قرار ابجال دادخواست صادر –خواهان  عهده به -3
 یف دادرسي صادرقرار توق –طرفین  به عهده بالسویه -4
ت دادفسممك دفمواسممت تامیق مواسممهز نعاید و موانده دف هعیق جلسممز نسممبت . اهاندز مواهاا دف اولیق جلسممز 29

و ………. خز مسممههد د وا اد ات جعل نعاید صممدوف ق اف تامیق مواسممهز، پیا از فوشممق شممدا جعلیت یا اصممالت سممهد 
 ……….اج ات ق اف تامیق مواسهز تا آا زماا 

 مجاز است. – مجاز -1
 ممنوع است. – مجاز -2
 مجاز است. – ممنوع -3
 بستگي به نظر دادگاه دارد. – مجاز -4
کز دادگاه تعییق نعوده دف مهلت مق ف ندهد دادگاه، « ای اد تامیق د وات واهك». اهاندز دف پي  30 مواهاا تامیهك فا 

 ……….خز دفمواست موانده، خاید 
 که قجعي است.رد دادخواست صادر نماید  قرار -1

که مي قرار -2  تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.رد دادخواست صادر نماید 
که مي حکم -3  تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.بر بجالن دعوا صادر نماید 
که مي قرار -4  تواند قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث باشد.رد دادخواست صادر نماید 
ت دادفسك حاض  نشود و الیحز ندهد ادگاه  عومك مط ح شود و موانده دف جلسز. اهاندز د وایي غی  مالك دف د 31

 ……….و وکیل نیز مع چك نهعاید و مح وم شود ایق ح   نسبت خز موانده 
 هر حال حضوري است. در -1

 است مگر اخجاریه به خوانده ابالغ قانوني شده باشد. غیابي -2
 شده باشد.است مگر اخجاریه به خوانده ابالغ واقعي  غیابي -3
 است مگر اخجاریه و حکم به خوانده ابالغ واقعي شده باشد. غیابي -4
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. اهاندز موضوع د وا  یق معیق خاشد و دف اج ات ق اف تامیق مواسهز توقیف شده خاشد و ح   خز اسه داد آا نیز  32
ل )مشممعول( مسممهتهیات و مح وم خز محو………. صممادف شممده خاشممد مواهاا نسممبت خز ایق مال، دف ب اب  خسممهان افاا 

 ……….دیق 
 باشد.مي –تقدم دارد  حق -1

 باشد.مي –تقدم ندارد  حق -2
که خوانده تاجر ورشکسته نباشد  حق -3  باشد.نمي –تقدم دارد به شرط آن 
گر چه خوانده تاجر بود حق -4  .باشدنمي –ه و ورشکسته شده باشد تقدم دارد ا

نعاید، خز  لت  دم توجز د وا خز موانده، ح   ب  خطالا د وا صادف مكشود و دادگاه  عومك، . د وایي اقامز مك 33
 ……….اهاندز از ایق فات تجدیدنظ مواهك شود، دادگاه تجدیدنظ  خاید فات فا 

 تلقي و آن را فسخ نماید. قرار -1
 هر حال فسخ و خود رسیدگي نماید. در -2
 تلقي راي را استوار نماید. قرار -3
  .را فسخ یا استوار نمایدتلقي و حسب مورد آن  قرار -4
 ……….. اهاندز موانده د وا ش کت مصوصك خاشد و دف نشانك تعییق شده دف دادمواست شهامهز نشود  34

گهي شود.دادخواست یك نوبت در روزنامه مفاد -1  ي رسمي آ
 شود.ي رسمي منتشر ميدادخواست یك نوبت در روزنامه مفاد -2
 مدیر شرکت ابالغ شود.باید به آخرین محل سکونت  دادخواست -3
که به اداره دادخواست -4   ها معرفي شده ابالغ شود.ي ثبت شرکتباید به آخرین محلي 
کز دف دادگاه  عومك اقامز شده خز موجب قانوا خعدت، م جع دیگ ت ذاتًا  35 . اهاندز دف ج یاا فسیدگك خز د وایي 

 ……….صالح شود دادگاه  عومك خاید 
 ادامه دهد.هر حال به رسیدگي  در -1

 رسیدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد. به -2
 هر حال قرار عدم صالحیت صادر نماید. در -3
 عدم صالحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد. قرار -4
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کز ی صممد میلیوا فیال تت د وا مطالبز. اهاندز مواسممهز 36 گهدم خاشممد  قوی  شممده خاشممد و خز موجب ت ی صممد تق 
ک مانشممممماه مهعقد شمممممده خاید دف ته اا تحویل شمممممود، مواهاا مك کز دف  تواند د وا فا تهها دف دادگاه  عومك ق افدادت 

 اقامز نعاید.………. 
 یا تهران کرمانشاه -1

 یا محل اقامت خوانده کرمانشاه -2
 یا محل اقامت خوانده تهران -3
 تهران یا محل اقامت خوانده کرمانشاه، -4

آن ز دف مهزل . اهاندز مالد خاغك دف تصممممم چات مالد مهزل مسممممم ونك مجاوف امالل جزیي ایجاد نعوده خاشمممممد بي 37
ک ده خاشد  عل مالد خاغ   ……….است، ………. مس ونك تص ا 

 مگر منزل مسکوني سند مالکیت داشته باشد. – مزاحمت -1
گر منزل مسکوني – مزاحمت -2  سند مالکیت نداشته باشد. حتي ا
 . –هر حال ممانعت از حق  در -3
گر من –از حق  ممانعت -4   زل مسکوني سند مالکیت داشته باشدحتي ا

 ……….است و دف د وات جلب ثالث اصلك ………. . دفمواست صدوف دسهوف موقت دف د وات مهقابل  38
 مجاز – مجاز -1

 مجاز – ممنوع -2
 ممنوع – مجاز -3
 ممنوع – ممنوع -4
کز  39 . اهاندز ط چیق ق افداد ب ات فسممیدگك خز امهالا احهعالك شممخص معیهك فا خز دادفسممك )داوفت (انهخاب نعایهد 

 ……….خز طوف مطلق از دادفسك )داوفت( معهوع است، دف صوفت ب وز امهالا ناشك از ق افداد بیق ط چیق، د وا 
 صالحیت داور است. در (۱
که  در (۲  به صالحیت داور ایراد نشود.صالحیت داور است به شرط آن 
 صالحیت دادگاه است. در (۳
که به صالحیت دادگاه ایراد نشود. در (۴  صالحیت دادگاه است به شرط آن 
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مح وم شممود ادافه  یو خا ح   قطع دیاقامز نعا تیوقف ید وا ی,نسممبت خز مل تیتول یخز اد ا ی. اهاندز شممخصمم 40
 ........دینعاح   ا ه اض ثالث  قیاوقاا.......نسبت خز ا

 تواند یهر حال م در (۱
 دینما بیرا تکذ هیمحکوم عل تیمگر تول-تواند ینم (۲
 . تواندیهر حال نم در (۳
 دینما بیرا تکذ هیمحکوم عل تیمگر تول-تواندینم (۴

 
 تجافت

عهدات ط ا دف ب اب  آم  مسموول اج ات ت………. کاف دف ب اب  ط ا معاملز مسموول اج ات تعهد آم  الععل. اصمواًل حق 41
 ………. .معاملز 

 است –اما  نیست (۱
 است –همچنانکه  است (۲
 نیست –اما  است (۳
  نیست –همچنانکه  نیست (۴

 ……….. .. انهخاب اولیق مدی اا ش کت سهامك  42
 پذیردمجمع عمومي موسس صورت مي در (۱
 پذیردلزوماب در مجمع عمومي موسس صورت مي خاص (۲
 صورت پذیردممکن است در مجمع عمومي موسس  خاص (۳
کلیه سهامدارن برسدباید در صورتجلسه عام (۴  اي قید و به امضاء 

 العاده  بافت است از:. دف ش کت سهامك ماص، نصاب جلسز مجعع  عومك  ادت خز طوف چوق 43
که حق راي دارند. حضور (۱  دارندگان بیش از نصف سهامي 
 دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت. حضور (۲
که حق راي دارند.بیش از ن حضور (۳  صف دارندگان سهامي 
 به عالوه یك سهامداران شرکت. نصف (۴
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، ب ات فسممیدگك خز ت ازنامز و حسمماب سممود و ……….. طبق مق فات چعلك، مجعع  عومك  ادت شمم کت سممهامك خاید  44
 زیاا سال مالك قبل تش یل شود.

 ماه از تاریخ پایان سال مالي شرکت ۴مدت  ظرف (۱
 از تاریخ پایان سال مالي شرکتمدت سه ماه  ظرف (۲
 مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالي شرکت ظرف (۳
که در اساسنامه پیش در (۴ که ممکن است هر موقعي    ماه یا بیشتر از پایان سال مالي شرکت باشد. ۵بیني شده 

 ش کت، سهام معهاز ت تیب دهد.………. تواند . ش کت سهامك ماص مك 45
کلیه سهامدا با (۱  رانتصویب 
 تصویب بیش از نصف سهامداران با (۲
 با تصویب مجمع عمومي طقف (۳
 تصویب دارندگان بیش از نصف سهام با (۴

. تاج  وفش سهز خز  هواا مدی   امل ید ش کت سهامك ماص انهخاب شده است. دف ایق حالت، تصعیعات وت  46
 معهب  است.………. 

 در مقابل اشخاص ثالث فقط (۱
 اشخاص ثالث مقابل صاحبان سهام و در (۲
 در مقابل صاحبان سهام فقط (۳
 در مقابل هیات مدیره همان شرکت فقط (۴

کز وفش سهگك ش کت معلول تخلف آناا است،  47 کز ش کت سهامك وفش ست شود، مدی انك  ………. . دف صوفتك 
 مسوول پ دامت خاقیعانده دیوا ش کت هسههد.

 منفرداب  (۱
 یا مشترکاب  منفرداب  (۲
 متضامناب  (۳
 متضامناب  یا منفرداب  (۴
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و ف ایت سای  ش ایط م بوط، خز ش کت سهامك ………. تواند خا تصویب مجعع  عومك . ش کت سهامك ماص مك 48
  ام تبدیل شود.

 العادهفوق (۱
 العادهیا مجمع عمومي عادي به طور فوق العادهفوق (۲
 العادهبه طور فوق عادي (۳
  شود که لزوماب با حضور تمام سهامداران تشکیل العادهفوق (۴

کز دف ش کت دافد ………. . دف ش کت خا مسوولیت محدود،تعداد آفات ه  ش ید،  49  ……….است 
کند.و اساسنامه نمي –تعداد سهمي  به (۱  تواند خالف آن را مقرر 
 تواند خالف آن را مقررکند.و اساسنامه نمي –نسبت سهمي  به (۲
 ه باشد.مگر در اساسنامه ترتیب دیگري مقرر شد –تعداد سهامي  به (۳
 مگر در اساسنامه ترتیب دیگري مقرر شده باشد. –نسبت سهمي  به (۴
 است.………. . دف طول تصفیز ش کت سهامك وفش سهز، نقل و انهقال سهام  50

 مجاز (۱
 اما صحیح ممنوع (۲
 و باطل ممنوع (۳
  بین خود سهامداران مجاز فقط (۴
 ………... دف تصفیز افادت ش کت سهامك  ام  51

 و سهامداران بر یکدیگر تقدمي ندارند. شرکت طلبکاران (۱
 سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت داراي حق تقدم هستند. فقط (۲
 شرکت نسبت به سهامداران، داراي حق تقدم هستند. طلبکاران (۳
 شرکت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر یکدیگر تقدمي ندارند. طلبکاران (۴
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نعاید. دف ایق صوفت نسبت خز مههقل مك« ب» کز مود دف ید ش کت نسبك فا خز شخص الشسه « الف». شخص  52
کز اشخاص ثالث قبل از نقل و انهقال سه   ………..اند الش کز از ش کت داشهزمطالباتك 

 مسوولیتي ندارند.« ب»و  «الف» (۱
 با سایر شرکا متناسباب مسوول است.« ب» فقط (۲
 مسوول است.با سایر شرکا متناسباب « الف» فقط (۳
 الشرکه موضوع انتقال مسوول هستند.متضامناب به نسبت سهم« ب»و  «الف» (۴

………. . مقهق دافنده اد فا از تودیع مسمممافات احهعالك ب ات صمممدوف ق اف تامیق مواسمممهز معاا نعوده اسمممت، زی ا  53
 است.

 سندي رسمي چك (۱
 االجرادرحکم اسناد رسمي الزم چك (۲
کننده چك  بدهکاري (۳  مسلمصادر 
کننده چك زیاد احتمال (۴  بدهکار بودن صادر 

کدام  بافت صحیح است؟ 54  . دف موفد اث  توقیف شدا موجودت حساب جافت یا خسهز بودا آا ههگام صدوفاد، 
 شود.سلب عنوان چك از سند مي موجب (۱
 گردد.سلب عنوان چك از سند نمي موجب (۲
 شود.مي بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چك از سند فقط (۳
  گردد.توقیف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چك از سند مي فقط (۴

ک د او صمممادف نعوده و « ب»ا ك فا دف وجز شمممخص « الف». شمممخص  55 «  ه»نیز آا فا دف وجز شمممخص « ب»یا خز حوالز 
دوف اد دف صوفتك و وقوع اشهباه دف ص« ب»مبهك ب  خده اف نبودا خز « الف»نعاید. دف ایق صوفت ای اد ظه نویسك مك

کز « ه»دف ب اب    ……….« ه»قابل اسههاد است 
گاه نباشد. از (۱  وقوع اشتباه مجلقاب آ
گاه شده باشد.  پس (۲ گاه بوده است.(  ۳از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آ  هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آ
گاه بوده است. هنگام (۳  دارنده شدن از وقوع اشتباه آ
گاه بوده باشد.« الف»اشتباه فقط به وسیله  وقوع از (۴  و هنگام دارنده شدن آ
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ش کت  56 صادفه از سوت  سفهز  س فسید وامواست مك« الف».  گ دد. دف ایق صوفت خز لحاظ چاصلز پهج ماه پس از 
 ……….پهج ماهز میاا صدوف و افائز 

 شوند.الذمه نميیك از مسوولین سفته بري هیچ (۱
 شوند.الذمه ميمایندگان شرکت صادرکننده بريظهرنویسان و ن فقط (۲
 شوند.الذمه ميظهرنویسان و ضامنین آنها بري فقط (۳
 شوند.الذمه ميو ضامنین آنها و ضامنین صادرکننده بري ظهرنویسان (۴

کدام  بافت صحیح است؟ 57  . دف موفد ب ائت ذمز شخص حقیقك وفش سهز، 
 انده دیون است.اعاده اعتبار موجب برائت امه از م حکم (۱
 عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت امه از مانده دیون نیست. ختم (۲
 حکم اعاده اعتبار حقي موجب برائت امه از مانده دیون است. فقط (۳
 عملیات تصفیه یا حکم اعاده اعتبار موجب برائت امه از مانده دیون نیست. ختم (۴

کدام  بافت صحیح است ؟ 58  . 
 مني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگي نیز هستند.تضا هايشرکت (۱
ج هستند. هايشرکت (۲  تضامني تاجر نیستند و از شمول مقررات ورشکستگي نیز خار
ج هستند. هايشرکت (۳  تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگي خار
که موضرروع آنها تجاتضررامني، تاجر نیسررتند اما شرررکت هايشرررکت (۴ ري اسررت، مشررمول مقررات ورشررکسررتگي هاي تضررامني 

 هستند.
 شود.وفش سهز حال مك………. . خا صدوف ح   وفش سهگك  59

 دیون فقط (۱
 مجالبات تجارتي فقط (۲
 و دیون مجالبات (۳
 تجارتي و دیون مجالبات (۴
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کدام موفد صحیح است ؟ 60  . دف موفد ت تیب تقسی  اموال وفش سهز، 
 دوم غرما هاي ورشکستگي و ممتازها،هزینه اول (۱
 هاي ورشکستگي، دوم ممتازها، سوم غرماهزینه اول (۲
 هاي ورشکستگيممتازها، دوم غرما، سوم هزینه اول (۳
  هاي ورشکستگي، سوم غرماممتازها، دوم هزینه اول (۴

 
  چقز اصول

کز مك ۸۴۲. خا توجز خز ماده  61 کز ههوز موجود نشممده اسممت وصمم»گوید: قانوا مدنك  «  یت نعود.مع ق اسممت مالك فا 
کز ههوز موجود نشده»خز « تعلید فایگاا مال آیهده»کدام  بافت دفخافه قیاس   غلط است؟« وصیت خز مالك 

 العله نیست.مزبور، قیاس منصوص قیاس (۱
 باشدقیاسي، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایي بوده و درست نمي چنین (۲
لت تنبیه و ایماء، وجود ندارد. در (۳  این قیاس، دال
 توجه به مجاني بودن وصیت و استفاده از وحدت مالك حکم مذکور، تملیك رایگان مال آینده هم درست است. اب (۴

گذاف، ح   از ایه ز قانوا« ب ند.خعد از لعاا، زا و شممممموه  از ی دیگ  افث نعك»گوید: قانوا مدنك مك ۸۸۲. ماده  62
کز  لت ایق ح  ، ضمموع لعاا فخط داده اسممت. چهعیده مكفا دف ایق ماده خز مو« افث نب دا زا و شمموه »قانونك  شممود 

 خاشد.مك………. لعاا است. ایق ام  مصداق 
لت (۱  اقتضاء دال
لت (۲  اشاره دال
 صریح منجوق (۳
لت (۴  تنبه و ایماء دال
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گ  دف پاسممم  خز ایق « تعّ ق مدیوا»ق.آ.د.م  ۵۲۲. ماده  63 فا شممم ط تحقق الهزام خز تادیز مسمممافت ق اف داده اسمممت. ا
کز:  گفهز شود: قانونگذاف « شود؟تع ق مالك ست یا تع ق مادت و معهوت دیگ  فا نیز شامل مك« تع ق»مهظوف از »سوال 

 کدام موفد صادق مواهد بود؟ اشهز،ت ایق موافد توجز دخز هعز« تع ق»خا آوفدا واژه 
 عموم (۱
 تقیید (۲
 اطالق (۳
 مستفاد از اطالق عموم (۴

ازات اسالمك، تواچق ب  دفیاچت مبلغك زائد ب  مبل  پ دامهك، فخا محسوب و ج م شهامهز قانوا مج ۵۹۵. ب اب  ماده  64
گ  خا نپ دامهق دیق دف مو د مق ف دف نهیجز تقصی  خده اف و از خاب تسبیب، ض فت ب  طلب اف وافد شده و ایق مك شود ا

کز مشمممممافالیز از خاب تامی  تادیز ا ندانی ، ایق موضممممموع « فخا»و « زاد ب  خدهكما»کهد مصمممممداق مدیوا امذ مك زمبل  فا 
 است.………. ات از نعونز

 تخصیصي یا حکمي خروج (۱
 تخصصي نه موضوعي خروج (۲
 تخصصي یا موضوعي خروج (۳
 تخصیصي یا موضوعي خروج (۴

کز قسممعت خز غلط واقع شممده اسممت، تقسممی  خاطل »قانوا مدنك:  ۶۰۱. ب اب  ماده  65 ه گاه خعد از تقسممی  معلوم شممود 
 است.………. ایق ماده بیانگ  « شود.مك

 اصلي واجب (۱
 تخییري واجب (۲
 وضعي حکم (۳
 تکلیفي حکم (۴
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کز ج یاا ثبهك آنها ماتعز یاچهز ». ب اب  ماده اول قانوا اچ از و چ وش امالك مشممممماع:  66 خا ………. اچ از امالك مشممممماع 
کز ملد مذکوف دف حوزه آا واقع است. کز  ۳۱۳ده مطابق ما« واحد ثبهك محلك مواهد بود  قانوا اموف حسبك دف ه  جا 

ش کاء، غایب یا محجوفت خاشد تقسی  خاید دف دادگاه انجام پذی د. فاجع خز نسبت بیق ماده  ق.ا.  و ح    ۳۱۳میاا 
کدام  بافت غلط است؟  ماده اول قانوا اچ از و چ وش امالك از جهت تقسی  امالك مشعول ایق قانوا، 

 و مخصص آن است. خاص (۱
 ولي ناسخ آن نیست. است خاص (۲
 الجمع مهما امکن اولي من الجرح، قابل اعمال است. قاعده (۳
 الجمع مهما امکن اولي من الجرح قابل اعمال نیست. قاعده (۴

جعالز  بافت اسمممت از الهزام شمممخصمممك خز اداء اج ت معلوم دف مقابل  علك »دافد: قانوا مدنك مق ف مك ۵۶۱. ماده  67
گعشممممده مود خا تعییق « خاشممممد یا غی معیق.ا   از ایه ز ط ا معیق  کسممممك دف اج ات ایق ماده، ب ات یاچهق اتومبیل  گ   ا

کهد، موضوع مصداق  ام   است.………. اج ت، ا الا  عومك 
 بدلي (۱
 افرادي (۲
 افرادي (۳
 استغراقي (۴

کز مك ۸۰۳. از ماده  68 کهدتواند خا خقاء  یق موهوخز اخعد از قبض نیز واهب مك»گوید: قانوا مدنك  «  …ز هبز فجوع 
کز تلف  یق موهوخز، حق فجوع فا از بیق مكب مك  است.………. ب د. ایق ح   مصداق آید 

 موافق مفهوم (۱
 صریح منجوق (۲
 مخالف مفهوم (۳
 غیرصریح منجوق (۴
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 است.………. ح   ایق ماده، مصداق « وصیت ب  دو قس  است: تعلی ك و  هدت»قانوا مدنك:  ۸۲۵. ب اب  ماده  69
 نص (۱
 لموو   (۲
 ظاهر (۳
 متشابه (۴

کز بیاا داشمممممهز:  ۶۱۲. خا توجز خز ماده  70 کز مالد مق ف نعوده حفظ »قانوا مدنك  امیق خاید مال ودیعز فا خز طوفت 
 کدام  بافت غلط است؟« کهد.

گر (۱ که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات عدم انجام ب ا کار مشخصي بر عهده امین باشد و اختالف شود  ا انجام 
 مالك است، چون او به عنوان مدعي باید دلیل بیاورد.

گر (۲ که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امین  ا کار مشخصي بر عهده امین باشد و اختالف شود  انجام 
که به عنوان مدعي باید دلیل بیاورد.  )متعهد( است، چون اوست 

گر (۳ کار مشخصي بر عهده امین باشد  ا که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امین انجام  و اختالف شود 
که بر خالف اصل عدم، ادعا مي  کند.)متعهد( است، چون اوست 

گر (۴ که به عنوان تعهد به نتیجه بر دوش امین نهاده شده است جنبه منفي داشته باشد )یعني خودداري  ا اقدام مشخصي 
کار معین باشررد( اثب ات تعدي امین بر عهده مالك اسررت، زیرا ادعاي مالك با اصررل عدم، تعارض دارد و باید اثبات از انجام 

 شود.
گ   ۲۲. مطابق ماده  71 قانوا ثبت اسمممهاد و امالك، نقل و انهقال امالك ثبت شمممده خاید خز موجب سمممهد فسمممعك خاشمممد. ا

، وکالت وکیل ه  خاید خا سمممهد فسمممعك خاشمممد نز شمممخصمممك خز وکالت از مالد خخواهد خز نقل و انهقال اهیق مل ك بپ دازد
کدام  بافت صحیح   است؟ ادت، دف فاخطز خا اسههباط ایق ح   

ي مبناي آن هاي تنظیم سررند انتقال با رسررمي بودن وکالتنامهحکم، مصررداق مقدمه واجب اسررت و رسرریدن به هدف این (۱
 سند مالزمه دارد.

لت مجابقي ماده  اسررررتنباط (۲ مزبور اسررررت، چون دادن وکالت، جداي از تنظیم سررررند انتقال بوده و این حکم بر اسرررراس دال
 ارتباطي بدان ندارد.
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لت مجابقي ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضاي آن از  استنباط (۳ این حکم بر اساس دال
 سوي وکیل است.

لت التزامي است چون دادن وکالت استنباط (۴ ، جداي از تنظیم و امضاي سند انتقال به وسیله وکیل این حکم بر اساس دال
 بوده و ارتباطي بدان ندارد.

کز مق ف مك ۶۸۰. خا توجز خز ماده  72 کز وکیل قبل از فسمممممیدا مب   زل خز او دف حدود »دافد: قانوا مدنك  تعام اموفت 
کز از  زل مود بي کدام  بافت دف خافه نفوذ ا عال« وکالت مود خهعاید نسمممممبت خز موکل ناچذ اسمممممت مب  وکیل معزولك 

 خاشد، دفست است؟مك
 غیر استثنایي و مصداق احکام اولیه است. حکمي (۱
که در نتیجه اعمال قاعده الضرر در رابجه وکیل و موکل اجرا مي حکمي (۲  شود.استثنایي و مصداق احکام ثانوي ست 
 غیراستثنایي و مصداق احکام ثانوي است. حکمي (۳
که در نتیجه اعمال قاعده الضرر در رابجه وکیل و موکل اجرا مياستثنایي  حکمي (۴  شود.و مصداق احکام اولیه است 

کز مك ۶۶۴. خا توجز خز ماده  73 کعز، وکیل دف قبض حق نیسمممممت مگ  ایه ز ق ائق »گوید: قانوا مدنك  وکیل دف محا
 کدام  بافت صحیح است؟« …داللت ب  آا نعاید

 و والیت وکیل بر موکل نبوده و مغایرتي با اصل عدم والیت ندارد. داشتن، مصداق سلجه نیابت (۱
کتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت است. وکالت (۲ کمه، مصداق ا  نداشتن در قبض براي وکیل در محا
کتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوا وکالت (۳ کمه، ارتباطي به ا زم و مقدمات وکالت نداشرررررتن در قبض براي وکیل در محا

 نداشته بلکه مستند به اصل عدم سلجه و والیت است.
 صحیح است. ۲و  ۱ موارد (۴

کیف ت اسممهاا دف فسممیدگك خز ج ای  … »هات  عومك و انقالب، قانوا تشمم یل دادگاه ۲۰ماده  ۱. ب اب  تبصمم ه  74 دادگاه 
 ………. .یق ماده مهق ا« مطبو اتك و سیاسك خا حضوف هیات مهصفز تش یل مواهد شد.

 خبري و فاقد معناي امر است. جمله (۱
 با ماده و مفید معناي وجوب است. امر (۲
 انشایي و ظاهر در جواز است. جمله (۳
کد در افاده معناي امر است. خبر (۴  در مقام انشاء و آ
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گ  ضعق معاملز یا ق افدادت ط چیق معاملز یا ی ك از آنها ب ات ا»ق.م:  ۱۰۱۰. ب اب  ماده  75 ج ات تعهدات حاصلز از آا ا
کز  ک ده خاشممممد نسممممبت خز د اوت فاجعز خز آا معاملز هعاا محلك  معاملز، محلك غی  از اقامهگاه حقیقك مود انهخاب 

ق.آ.د.م ه  ید از اصممحاب د وا یا وکالت آناا  ۷۸و ب اب  ماده  «انهخاب شممده اسممت اقامهگاه او محسمموب مواهد شممد.
کز مق  دادگاه اسممت، انهخاب نعوده خز دچه  دادگاه  توانهد محلك فا ب ات اخالغمك اوفاق امطافیز و ضممعای  آا دف شممه ت 

کههد.  است.………. ق.م مصداق  ۱۰۱۰ق.آ.د.م نسبت خز ماده  ۷۸ماده « ا الم 
 وارد (۱
کم (۲  حا
ص (۳  مخص 
د (۴ کسر یاء( مقی   )به 

کق تجافت  ح   دادگاه دف ۱۳۵۶قانوا فواخط موج  و مسمممممهاج  مصممممموب  ۴. مطابق ماده  76 موفد تعدیل اجافه بهاء اما
کلیز اح ام صادفه دف د اوت غی مالك،  ۱۳۷۹ق.آ.د.م مصوخز  ۳۳۱ماده « ب»مشعول آا قانوا قطعك ست و ب اب  خهد 

کدام  بافت صحیح است؟ ادهخاشد. دف مصوص نسبت بیق دو مقابل دفمواست تجدیدنظ  مك  مزبوف 
قانون موجر و مسررتاجر، خاص سررابق اسررت و چون عام الحق ناسررخ خاص سررابق  ۴ق.آ.د.م، عام الحق و ماده  ۳۳۱ ماده (۱

 شود.همچنان معتبر شمرده مي ۴باشد، حکم ماده نمي
قانون موجر و مسرررررتاجر، عام سرررررابق اسرررررت و چون خاص الحق، عام سرررررابق را  ۴ق.آ.د.م خاص الحق و ماده  ۳۳۱ ماده (۲

 باشد.همچنان معتبر نمي ۴دهد، حکم ماده تخصیص مي
قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص الحق، عام سابق را نسخ  ۴ق.آ.د.م. خاص الحق و ماده  ۳۳۱ ماده (۳

 باشد.دیگر معتبر نمي ۴کند، حکم ماده مي
قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مجابق نظر مشهور خاص سابق،  ۴ق.آ.د.م. عام الحق و ماده  ۳۳۱ ماده (۴

 همچنان معتبر است. ۴کند، حکم ماده ي خود نسخ ميرا در محدودهعام الحق 
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کسك مد ك حق یا دیهك ب  دیگ ت خاشد خاید آا فا اثبات »ق.آ.د.م.:  ۱۹۷. ب اب  ماده  77 گ   اصل ب ائت است. خهاب ایق ا
کدام  بافت دفخافه ای« شود.خا شد دف حیات حیق والدت، ح   وفاثت نعك»ق.م.  ۸۷۶و ب اب  ماده « …کهد ق دو ماده، 

 صحیح است؟
اي حقوقي و در ماده دومي دو ماده مصرررداق اسرررتصرررحاب وجودي ولي موضررروع مورد اسرررتصرررحاب در ماده اولي، پدیده هر (۱

 اي خارجي است.پدیده
اي حقوقي اسررررت و ماده دومي، مصررررداق اولي مصررررداق اسررررتصررررحاب وجودي و موضرررروع مورد اسررررتصررررحاب، پدیده ماده (۲

 اي خارجي است.موضوع مورد استصحاب پدیدهاستصحاب عدمي و 
اولي، مصررررداق اسررررتصررررحاب عدمي و موضرررروع مورد اسررررتصررررحاب، یك پدیده حقوقي اسررررت و ماده دومي، مصررررداق  ماده (۳

 اي حقوقي است.استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پدیده
ت و ماده دومي، مصررررداق اولي، مصررررداق اسررررتصررررحاب عدمي و موضرررروع مورد اسررررتصررررحاب، یك پدیده حقوقي اسرررر ماده (۴

 اي خارجي است.استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، پدیده
کز مك ۳۳۸. دف ماده  78 کلعز بیع ب  « بیع  بافت اسمممممت از تعلید  یق خز  وض معلوم.»گوید: قانوا مدنك  داللت 
کدام نوع داللت است؟« تعلید  یق خز  وض معلوم»  مصداق 
 التزام (۱
 مجابقه (۲
من (۳  تض 
 تضااق (۴

کز مواسهز یا افزش آا از سز میلیوا فیال مهجاوز خاشد»ق.آ.د.م.  ۳۳۱ماده « الف». مطابق خهد  79 «  دف د اوت مالك 
کز م اًل د وات وفشممم سمممهگك مواسمممهزح   قابل دفمواسمممت تجدیدنظ  مك گ  امهالا دف ایق خاشمممد  ات مالك خاشمممد. ا

 ات پیا آمده است؟است یا غی  مالك، از شبهز
 ميمفهو (۱
 موضوعي (۲
 مصداقي (۳
 حکم (۴
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گ  از خز سق خلوغ فسیده خاشد، موقوا خز اجازه پدف یا ج»قانوا مدنك:  ۱۰۴۳. ب اب  ماده  80 ک ه ا د پدفت ن ا  دمه  خا

 ن ا  است.………. اذا ولك « …اوست
 شرط -1

 مقتضي -2
 سبب -3
 تامه علت -4

 
  

کیفریآتوجه به تغییر قانون مجازات اسررالمی و قانون با  سررواالت مرتبط با این دروس در فایل  ،یین دادرسرری 
 قرار نگرفت.


