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 1399وکالتق مدنی تطبیق مستند حقو 

 با آزمون های مفهومی مهارتی داداستان  99( آزمون وکالت مدنیتطبیق مستند )
 

بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خسارت    . 1

 ؟ کدام یک از اشخاص زیر، جبران نخواهد شد

 ( زيان ديده كه قصد ايراد خسارت به خود را داشته باشد.  1

 ( سرنشين وسيله نقليه كه خود مسبب حادثه باشد.   2

 نقليه مسبب حادثه كه با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهينامه، سبب بروز حادثه و تحمل زيان بدني باشد.   ( دارنده وسيله  3

 % باشد.   50( دامدار بي احتياطي كه با رها كردن دام ها در جاده عمومي سبب بروز حادثه به ميزان  4

   1395قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص  ثالث مصوب  17موضوع ماده  موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند سواالت مربوط: 

 با  رانندگی   اثنای  در   و  است   کرده   سوار  خود   اتومبیل  در  را  شخص  7    تعداد  باال  مدآدر  کسب  برای  "الف"   شخص  (الف

. است  ثالث  شخص  نامه  بیمه   دارای   اتومبیل  و   نمایند   می   فوت  ایشان  تمام  حادثه،   این   اثر  در   و  کرده   تصادف    "ب"  شخص

 )تشابه ، ارتباط مفهمومی( (1399/ 4/ 24آزمون   10؟)سوال است  صحیح  یک کدام
 گر بيمه طرف از اشخاص  تمام خسارت جبران (1

 رگ بيمه طرف از ها خسارت از يک هيچ جبران عدم (2

 رانند طرف از  مابقي  جبران و ها سرنشين مجاز ميزان به گر بيمه مسئوليت (3

 صندوق ازطرف مابقي تاديه و  متعارف حد در گر بيمه مسئوليت (4

 دختر  فوت به منجر که میکند تصادف ی  ا ساله 13دختر  با رانندگی حال در الکلی مشروبات  استعمال از پس حامد ب(

 ( ارتباط مفهمومی،   ( )تشابه1399/ 15/12آزمون   7)سوال  این مورد صحیح است؟   در گزینه کدام. شود می

 .   شود مطالبه راننده از  بايد  ديه و  نيست  ديه پرداخت مسئول گر  بيمه (1

 .  كند رجوع راننده  به پرداختي وجه تمام استرداد برای تواند  مي  و است كامل  ديه نصف پرداخت مسئول گر  بيمه  (2

 .   كند رجوع راننده به پرداختي وجه از  نيمي استرداد  برای تواند مي  است كامل  ديه پرداخت مسئول گر  بيمه (3

 .    كند رجوع راننده به پرداختي وجه تمام استرداد ایبر تواند مي  است كامل  ديه پرداخت مسئول گر  بيمه (4

  که  فرضی  در  حال  .   است  کرده   فوت  است،   داده   رخ  "ب"  با  او  ادفصت   اثر  در  که  رانندگی  سانحه  یک  در  "الف"  پ(

  قطعی   حکم   شدن  صادر  از  بعد  الف   ورثه  و  باشد  معتبر  هم  هنوز   نامه  بیمه  این  و  داشته   ثالث  شخص  نامه  بیمه   ب  اتومبیل 

،    (1399/ 4/ 24آزمون    8؟)سوال    دارد   تعهدی  چه   گر  بیمه  باب  این  در  ننمایند،   رجوع  ب  اتومبیل  گر  بیمه  به )تشابه 

 ارتباط مفهمومی(
 مطلق  گر بيمه تعهد عدم (1

 رگ بيمه طرف از صندوق به مبلغ  تاديه لزوم (2

 مطلق  گر بيمه تعهد (3

 ورثه  مطلق گر بيمه تعهد (4

 ماشین  به  زیادی  خسارت   ،   " ب"  شخص  المبورگینی   خودروی  با  تصادف  در  است،   پیکان  اتومبیل  دارنده   هک  "الف"  ت(

  هم   الف  و  باشد  مقصرحادثه  کامال  الف  شخص  کارشناس،   نظریه  اساس  بر   که  فرضی  در  حال.  است  کرده   وارد  ب  شخص

آزمون    9)سوال    ؟  گردد  می  محقق  نحوی  چه  به  خسارت  جبران  باشد،   کرده   ثالث  شخص  بیمه  را  خود   اتومبیل 

 )تشابه ، ارتباط مفهمومی(  (1399/ 4/ 24
 . است گر بيمه عهده به متعارف خودروی ترين گران به وارده  متناظر متعارف خسارت ميزان   تا ان مازاد  و متعارف ميزان به نسبت راننده مسئوليت (1
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 ترين   گران  به  وارده  متناظر  متعارف  خسارت  ميزان  تا   ان  مازاد  و  دارد  مسئوليت   نامه  بيمه  مالي  تعهدات  سقف  ميزان  تا   فقط  الف  اتومبيل  گر  بيمه (2

 .     است راننده  عهده به متعارف، خودروی

 مطلق گر بيمه  مسئوليت  عدم (3

 . داراست را متعارف  خودروی ترين گران به وارده متناظر متعارف خسارت ميزان تا ان مازاد ميزان برای رجوع حق  و كامل  نحو به گر بيمه مسئوليت (4

 

  آپارتمان،   تحویل  در  تأخیر  خسارت  طرفین،   توافق  با  و  کند   می  خرید  پیش   "ب"  شخص  از   را  آپارتمانی   "الف"  شخص  . 2

  قرارداد   در  ساختمان  فروش  پیش  قانون  4  ماده   در  مندرج  موارد  چنانچه.  شود  می  تعیین  ریال  میلیون  4  مبلغ  روزانه

 چه  مستحق  «الف »  شخص  آپارتمان،   تحویل  در  «ب»  شخص  تأخیر  صورت  در  باشد،   شده   تصریح   فروش  پیش  رسمی

 است؟  خسارت میزان
  ( در هر حال به ميزان اجرت المثل آپارتمان  1

 ميليون ريال     4( در هر حال  2

      ميليون ريال مگر بيشتر از اجرت المثل باشد.    4(  3

 ميليون ريال، مگر اين كه اجرت المثل بيشتر باشد.     4(  4

 1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  6موضوع ماده  موضوع پرسش:

 و همچنین تشابه مفهومی دربرخی سواالت   سواالت انتخاب شده تطبیق کامل دارند مرتبط:سواالت 

 ازکدام   خریدار  پیش   نکند،   عمل  ساختمان  مشاعی  قسمت  درخصوص  خود  تعهدات  به  فروشنده    پیش  که  صورتی  در  الف(

 (1400/ 6/1آزمون  18)تطبیق متن سوال( )سوال    است؟ زیر برخوردار تااختیار   از  یک

 قرارداد فسخ حق (1

 السهم قدر مقدار به قرارداد مبلغ هزار  در  يک  روزانه تاخير  جريمه (2

     قدرالسهم مقدار به  نشده انجام تعهدات روزانه یزاا به درصد نيم ميزان به روزانه تاخير  جريمه (3

 دشو برگردانده  بودن قيمي صورت در آن قيمت و  بودن مثلي صورت در  معيوب مال  مثل   بايد  (4

درصد    10  خریدار  پیش  توسط  شده   خریداری  قسمت  مساحت  ساختمان،   فروش  ش  ی  پ  به  مربوط   قرارداد   یک  در  (پ

 : صورت این در است شده  ذکر بیشتر از آن چیزی است که در قرارداد

 ( 1400/ 1/ 6آزمون  19()سوال  موضوعی)تشابه 
 دارد را قرارداد فسخ  حق  خريدار  پيش (1

 اردد را قرارداد فسخ حق فروشنده   پيش  (2

 دارد را  كارشناسي نرخ اساس بر التفاوت مابه  دريافت استحقاق  فروشنده   پيش    (3

   2و  1گزينه  (4

 

 کدام مورد در خصوص مسئولیت مدنی دولت صحیح است؟ . 3
 ( چنانچه خسارت ناشي از نقص تشكيالت دولت و تقصير كارمند دولت باشد مسئوليت آن دو اشتراكي است.   1

 ديده توسط دولت جبران نخواهد شد، اما خسارت صرفاً ناشي ازاشتباه كارمند توسط دولت جبران ميشود.   اصوال در صورت تقصير كارمند دولت، خسارت زيان  (2

 ( در اعمال حاكميتي دولت هميشه معاف از پرداخت خسارت است.   3

 قانون مسئوليت مدني خارج هستند.     11( تمام مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي از قلمرو شمول ماده4

 قانون مسئولیت مدنی  11موضوع ماده  :موضوع پرسش

 م دارند سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوسواالت مرتبط:

 ( 23/12/1399آزمون   3()سوال  موضوعی .)تشابه؟ است صحیح  عبارت کدام  الف(

 .  دارد مدني وليتمسئ مضطر (1



  
 

 

3 
 دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان 

 
WWW.DADESTAN.COM    

 

 1399وکالتق مدنی تطبیق مستند حقو 

   اند شده برابر بردن ارث شرايط لحاظ از زوجه و زوج1387  سال   در  مدني قانون   ، 946  ماده اصالح از بعد (2

 . است وارث ساير تنفيذ به منوط ورثه از يكي برای وصيت (3

  ندارد، وجود تضامني  وليتمسئ مدني  حقوق  در  اما شود، شرط آن خالف كه اين مگر است، تضامني اصوال وليتمسئ تجارت حقوق  در ايران حقوق  در (4

 .  باشد   شده شرط قرارداد ضمن در كه اين مگر

  که "ب"  شخص به الف عمل نتیجه  در که فرضی در حال. شود می استخدام دولت در کارگر عنوان به "الف"  (ب

  ؟ است نحوی چه به دولت مسئولیت باب،  این در گردد؛ ب تضرر  سبب الف و  گردد وارد خسارتی است،  ثالث شخص

 (   1399/ 4/ 27 آزمون 6  سوال()موضوعی تشابه)
 وسايل   نقص با  مرتبط و  الف عمل به خسارت استناد عدم  فرض در دولت مسئوليت (1

 مطلق  دولت؛ مسئوليت  عدم (2

 زمال  های احتياط همه انجام  اثبات مگر دولت مسئوليت(  (3

 دولت مطلق مسئوليت (4

 

 در صورت رد ترکه توسط ورثه، تکلیف ماترک چیست؟   . 4
      ( پس از پرداخت ديون متوفي، مابقي متعلق به ورثه است.  1

 ( پس از پرداخت ديون مابقي در صورت درخواست ورثه متعلق به آنان است.  2
         ( در حكم اموال بالوارث است.  3

 ( تركه متعلق به طلبكاران و مدير تصفيه تركه است.   4

 قانون امور حسبی )تکلیف ماترک در صورت رد ورثه(  258و  254موضوع ماده  موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند  سواالت مرتبط:

نادرست    نهیکدام گز  ، یو امور حسب  یمفقود االثر به تصرف موقت ورثه، با توجه به قانون مدن  بی دادن اموال غا   یبرا  الف( 

 ( 1399/ 3/ 21 آزمون 11 سوال) ()تشابه است؟
    نكرده باشد تا اموال به تصرف ورثه داده شود نيياداره اموال خودش تع یاش برا ندهيرا به عنوان نما يشخص بيغا د يبا (1

 دادخواست.  ميشود؛ نه ورثه زمان تسل يداده م ب ياموال به ورثه زمان تصرف اموال غا (2

     شود.  يداده م  شانيضامن معتبر دهند، اموال به تصرف ا ا ي ي كاف ناتيكه ورثه تضم يدر صورت (3

 ثابت نشود. بيغا اتيبگذرد و ح يآگه نينشر اول  خيسال از تار ک ي دي با (4

«   ج» شخص ای  بر او طرف از را« ب»  شخص منزل ،  عادی سند در" ب" شخص هی آگا بدون "الف" شخص اگرب( 

 آزمون 18 سوال) ()تشابه ؟   چیست قضیه حکم.  دهد رضایت آن به  و کند امضا را نامه وصیت 18 شخص و کند  وصیت

8 /12 /1399) 
 .   است باطل وصيت (1

   است« ب» ورثه   تنفيذ به منوط  وصيت اعتبار (2

 است  «ب» ورثه اقرار به منوط  وصيت اعتبار (3

 .    است نافذ و صحيح  وصيت (4

 

با سند عادی در تاریخ مشخص، آپارتمان خود را به شخص »ب« اجاره می دهد، شخص دیگری با ارائه سند    "الف" . 5

 عادی، مدعی است همان آپارتمان را با سند عادی اجاره کرده است. کدام مورد صحیح است؟ 
 ( در همه موارد، قراردادی كه تاريخ آن مجهول است، مؤخر فرض مي شود.   1
 ئن و شواهد، تقدم و تأخر هيچ كدام از دو قرارداد مشخص نباشد، قراردادی كه تاريخ آن مجهول است، مؤخر فرض مي شود.  ( چنانچه با قرا2

 ( قراردادی كه تاريخ آن معلوم است، مؤخر فرض مي شود.  3
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 ( در همه موارد، قراردادی كه تاريخ آن معلوم است، مؤخر فرض مي شود.   4

  قانون مدنی)اصل تأخر حادث( 874موضوع ماده  موضوع پرسش:

تطبیق کامل با متن سوال دارند )با سواالت اصول فقه آزمون های مفهومی  سواالت انتخاب شده  سواالت مرتبط:

 مهارتی داداستان( 

  یکی  فوت  وتاریخ   بمیرند  باشد  توارث  آنها  بین  که  اشخاصی  اگر: »داشته  مقرر  که  مدنی  قانون  874  ماده   با  رابطه  در  الف (

  می   ارث  دیگری  آن  از  است  مجهول  فوتش  تاریخ   آنکه  فقط  باشد  مجهول  تأخر  و  تقدم    حیث  از  دیگری  و  معلوم  آنها  از

     است؟ صادق گزینه کدام «برد
 .  احتياط رعايت  و  ثانوی واقعي  حكم (1

 الظهور  اصالة و  ظاهری حكم (2

 .استصحاب اصل و  اولي واقعي  حكم (3

 . حادث تأخر اصل و  ظاهری حكم (4

  باشد،   مسلم   چیز دو   پیدایش   و  حدوث  که   است  این  شود  می  جاری  حادث  تأخر   اصل  که  مواردی   از   یکی   باشد؛  می  پاسخ   3گزینه  

  حادث،   دو   آن   از   یکی   پیدایش  تاریخ   گاهی    که  توضیح  این   با.  گیرد  اصولی   پند   29   قرار  تردید   و   شک  مورد   آنها   تأخر   و   تقدم   ولی

  می  اجرا  را  حادث  تأخر  اصل   صورت  این  در  باشد؛  آن  مقارن  یا  بعد  یا  پیش  اینکه   بین  است  مردد   دیگری  پیدایش  تاریخ  و  معلوم 

  قانون    ماده   مبنای  اصل  این.  است  معلوم  آن پیدایش  تاریح  آنچه  به  نسبت  است  مردد  شیء  پیدایش  زمان  تأخر  آن  نتیجه  و  کنند

 است. گرفته قرار 874  مدنی 

 

 قرارداد صلح، به همسایه حق عبور از ملک خود را داده است. کدام مورد صحیح است؟ مالک زمینی به موجب  . 6
 ( چنانچه مالک صريحاً عدم رضای خود را به عبور ديگران اعالم كند، حق عبور منتفي مي شود.   1

 ( در صورت فروش هر يک از دو ملک، مالک جديد با توجه به اثر نسبي قرارداد، حق عبور نخواهد داشت. 2

 ( تغيير مالک، تأثيری در حق عبور ايجاد شده ندارد.  3

 ( در صورت فوت هر يک از دو همسايه، حق عبور منتفي مي شود.   4

 قانون مدنی )عقد صلح(  760موضوع ماده  موضوع پرسش:

 در موضوع و مفهوم دارند  تطبیقسواالت انتخاب شده  سواالت مرتبط:

رش  آکه    یکه منافع مزرعه تا زمان  شودیو زمان قرارداد شرط م   کندی صلح بالعوض م  نیرش مزرعه خود را به امآ  الف(

کند    یدهد و بعد از شش ماه فوت م  یسال به فرهاد اجاره م  کیرش مزرعه رابه مدت  آرش باشد.  آزنده است متعلق به  

 (1399/ 11/  10آزمون  3)تشابه( ) سوال ؟ است ح یصح  نهی.کدام گز



  
 

 

  پالک – استقالل  يدانم يهحاش: مشهد
 (خط 6) 051-36050072: تلفن 375
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مهارتي برای غير ثبت نام كنندگان اعم از كپي  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومي 
سواالت را  مجاز نیستند برداری يا همخواني شرعاً جايز نيست و شركت كنندگان شرعاً 

   واگذار كنند و ياحتي امانت دهند افراد يا موسسات ديگربه 
 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور  تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 

 

051-31601060 
 بگیرید  تحویل  منزل در را کتاب

 1399وکالتتطبیق مستند حقوق مدنی 

 ماند  ي م  يسال باق  کي اني است و تا پا حياجاره صح ي و باطل است ول یصلح غرر( 1

 صلح و اجاره هر دو باطل است.( 2

 نافذ است .  ريصلح باطل و اجاره غ ( 3

 .شودياست و با فوت ارش، اجاره باطل م حيصلح و اجاره هر دو صح( 4

 (19/2/1399 ل آزمون    سوا()تطبیق مفهومی )  ؟کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با عقد صلح صحیح استب( 

 در صلح صرف قبض مورد عقد در مجلس عقد الزم نيست (1

 صلح بالعوض جايز است (2

 صلح در مقام هبه يک عقد جايز محسوب ميشود(3

 صلح در مورد جلوگيری از تنازع احتمالي حتي اگر مشتمل بر غبن باشد قابل فسخ نيست(4

 

ماه، به هر دلیل ترک کند،  6مشترک را بیش از زوج ضمن عقد نکاح، به زوجه وکالت داده تا در صورتی که منزل    . 7

در نتیجه ابتال به جنون دائمی، یک سال منزل مشترک را ترک نماید  * زوجه وکیل در طالق خود باشد. چنانچه زوج

 کدام مورد صحیح است؟ 
 ( در هر حال، زوجه مي تواند تقاضای فسخ نكاح نمايد.   1

 ( عقد نكاح منفسخ مي شود.  2

 ن زوج در طالق، صرف نظر از وكالت باقي باشد، زوجه مي تواند بر اساس آن تقاضای طالق كند.   ( چنانچه اذ3

 ( زوجه مي تواند بر اساس وكالت داده شده تقاضای طالق كند.   4

 قانون مدنی )جنون و عنن زوج بعد از عقد(  1125موضوع ماده موضوع پرسش: 

 دارند  تطبیق کامل با متن و مفهوم سواالت انتخاب شده  سواالت مرتبط:

 ( 1399/ 3/ 16آزمون  15تطبیق کامل()سوالنیست؟ نکاح فسخ  حق موجب زیر،  ههای گزین از  یک کدام  الف(

 عقد  از   بعد  زوجه  جنون (1

 جنون زوج هنگام عقد  (2

 جنون زوجه هنگام عقد  (3

 جنون زوج بعد از عقد   (4

 

ماه پس   14 ماه بعد، در نتیجه همان بیماری فوت می کند. زن که 6 خود را طالق می دهد وزوج در حال بیماری، همسر    . 8

 از طالق ازدواج کرده است، مطالبه سهم االرث می نماید. کدام مورد، صحیح است؟ 
      ( زوجه مطلقه، بعد از طالق، به علت قطع رابطه سببي ارث نمي برد.  1

 ای اعيان ارث  ميبرد.   ( زوجه مطلقه از اموال منقول و به2
      ( زوجه مطلقه، به سبب اين كه در زوجيت مرد ديگری است، ارث  نميبرد.  3

 ( زوجه مطلقه از عين اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد.   4

 

 قانون مدنی )اثر طالق در حال مرض(  944موضوع ماده  موضوع پرسش:

 انتخاب شده تطبیق کامل با متن و مفهوم دارند سواالت  سواالت مرتبط:

  صحیح   او  از  زوجه  وراثت  مورد  در  گزینه  کدام  کند  فوت  سپس  و  دهد   طالق  را  خود  زن  مرض  حال  در  مردی  اگر  الف(

 ( 1399/ 3/ 2آزمون 8؟)تطبیق () سوال است 

 .           برد مي  ارث او  از  زن باشد  بائن طالق  اگر (1

   برد مي ارث  او از  زن باشد  نزديكي از  قبل  طالق اگر  (2
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 .                     برد مي ارث او  از  باشد  كرده  شوهر زن  اگر (3

 .   برد مي ارث  او از  زن كند   فوت سال يک  از بعد  اگر  (4

 

  فرض  به.  دهد  تحویل  «ب»  شخص  به  ورامین  گندم  تن  یک  گندم،   برداشت  موقع  در  تا  است  کرده   تعهد  «الف»    شخص  . 9

 تسلیم  باید  که  ای  درجه  خصوص  در  طرفین،   قرارداد  در  و  باشد  درجه  شش  دارای  کیفیت  حیث  از  ورامین  گندم  اینکه

 است؟  صحیح  مورد کدام معامله،  مورد تحویل  خصوص در باشد،  نشده  توافقی شود، 
    .دهد  تحويل  6  درجه  تواند  نمي  بايع (1

 .دهد  تحويل  6  و  5و4،  درجه  تواند  نمي  بايع (  2

 .دهد  تحويل  3  درجه  بايد  بايع (  3

 .دهد تحويل  6  تا1  درجه  تواند  مي  بايع(  4

 قانون مدنی )تادیه مال کلی( 279موضوع ماده  موضوع پرسش:

 دارند  و درسنامه آنها شباهت و تطبیق کامل با مفهوم و موضوع  سواالت انتخاب شده  سواالت مرتبط:

  از  ایرانی برنج  نوع یک است مدعی خریدار و فروخته خارجی برنج  تن یک که کند  می ادعا فروشنده  دعوی یک الف( در

  وضعیتی   چه  معامله  نکنند،   اقامه  خود  ادعای  اثبات  بر  دلیلی   طرفین  از   کدام  هیچ   اگر.   است  کرده   خریداری  مشخص  نوع

             (1398/ 12/ 9آزمون 18)سوال  )تشابه با درسنامه( ؟دارد

 .   است باطل مشترک  قصد   فقدان لحاظ به (1

 .   است صحيح معامله  است قرارداد صحت  اصل چون (2

 .  است فسخ قابل طرفين از  يک  هر سوی  از  معامله (3

 . دهد  تشخيص  باطل يا  صحيح را قرارداد،آن  تفسير  با مورد  حسب تواند  مي  قاضي (4

با درسنامه()سوال   تطبیق کامل؟) نیست  باطل عقد نگیرد صورت طرفین بین آن در توافق اگر مورد،  کدام در ب(

            (1399/ 3/ 30آزمون 7

 . الذمه في كلي ( فرعي )  مهم  اوصاف در  توافق (1

 . معين  عين( فرعي)    مهم اوصاف  در  توافق   (2

   عقد  ماهيت  در  توافق (3

  . معامله   مورد ماهيت  در  توافق (4

 

 کدام مورد صحیح است؟  . 10

 .اشتباه در وصف اساسي يا ذاتي مورد معامله در فرضي كه اين وصف شرط شده باشد موجب خيار تخلف شرط است ( 1

 .اكراه و اشتباه در نوع عقد، در صورت تنفيذ عقد توسط مكره يا مشتبه، مخل به عقد نيست ( 2

 .مبيع، اگر وصف اساسي آن باشد موجب فسخ استاشتباه در جنس  (3

 .اشتباه در وصف اساسي زوج در نكاح، موجب بطالن عقد نيست (4

 قانون مدنی)تدلیس و تخلف از شرط صفت( 1128موضوع ماده  موضوع پرسش:

 درسنامه سوال انتخاب شده تطبیق کامل با متن سوال فوق دارد. سواالت مرتبط:

 کدام فرض،  این در. است شده  تعیین عنداالستطاعه  مهریه و است کرده  منعقد نکاح عقد(زوجه)  "ب" با "الف"الف ( 

 (1399/ 8/ 2آزمون 17)تطبیق کامل با درسنامه ()سوال  ؟  است صحیح  یک

  ص  خا موارد مگر ؛" ب" حبس حق عدم (1
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   خاص موارد در ب حبس حق (2

    حبس حق (3

   حبس حق عدم (4

 

 درخواست زوج باشد، در چه صورتی دادگاه حکم طالق صادر می کند و طالق ثبت می شود؟ چنانچه طالق به  .11
 ( ثبت طالق تنها منوط به اين است كه مرد تمام حقوق مالي زن را تأديه كند يا زوجه رضايت دهد.   1

 ( صدور حكم طالق و ثبت آن، منوط به تأديه كامل حقوق زن توسط مرد يا رضايت زوجه است.   2

اعسار زوج يا تقسيط محكوم به  در هر حال، دادگاه مي تواند حكم طالق صادر كند، اما ثبت طالق منوط به تأديه كامل حقوق زن يا رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر  (  3

 است.   

 صادر شده باشد، دادگاه مي تواند حكم طالق صادر كند.    ( تنها در صورتي كه مرد تمام حقوق مالي زن را تأديه نمايد يا زوجه رضايت دهد يا حكم قطعي اعسار مرد4

 )طالق به درخواست زوج(  98قانون حمایت خانواده مصوب  29موضوع ماده  موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند  سواالت مرتبط:

 ( 1399/ 3/ 16 آزمون 9 سوال()تشابه) است؟ نحله به نسبت زوجه استحقاق شرایط از زیر موارد از یک کدام الف(

 .  نباشد  زوجه درخواست به  طالق (1

   باشد  نشده شرطي  الزم خارج  عقد  يا نكاح عقد   ضمن مالي  امور  درخصوص   (2

    مورد  هرسه  (3

 . نباشد  وی   رفتار  و اخالق  سوء  يا همسری وظايف  از زن  تخلف  از  ناشي طالق (4

 (1399/ 3/ 16 آزمون  6  سوال() تشابه)  است؟ صحیح  زیر های گزینه از یک م کدا  مهریه مقدار درمورد  پ(

 .  است غيرنافذ  آن، معادل   يا آزادی بهار سكه  عدد ده و  يكصد   از بيش  مهريه (1

  احراز وی  مالئت   اينكه مگر نيست؛ بازداشت قابل  زوج آزادی،  بهار سكه عدد ده و  يكصد  از بيش  مهريه پرداخت عدم درصورت   (2

 شود

 .   شود ثابت وی اعسار اينكه  مگر است؛ بازداشت قابل  زوج آزادی،  بهار سكه عدد  ده و  يكصد  از  كمتر  مهريه پرداخت عدم  درصورت (3

 . است عنداإلستطاعه آزادی،  بهار سكة  عدد ده   و يكصد  بر  مازاد  مهريه پرداخت  (4

 

 ( 1399/ 3/ 16 آزمون  8 سوال()تشابه)  است؟ صحیح  زیر های گزینه از یک کدام. ث(

   نمايد  مي صادر سازش  امكان  عدم گواهي دادگاه  توافقي، طالق  در (1

 مينمايد  صادر سازش  امكان  عدم گواهي  دادگاه  زوجه، درخواست به   طالق در   (2

    2و  1  های گزينه  (3

 . نمايد  مي  صادر  طالق در  وكالت  شرايط  احراز بر  حكم دادگاه   زوج، درخواست به   طالق در   (4

 

 صحیح است؟ کدام مورد   .12

 .مطالبه اجرای تعهد در حقوق ايران، مطلقأ شرط مسئوليت قراردادی نيست (1

 هر گونه توافق در مورد خسارت تأخير تأديه وجه نقد ضمن قرار داد، چنانچه مازاد بر شاخص ساالنه بانک مركزی باشد، باطل و بال اثر است  (2

 ضوع آن وجه نقد يا تسليم مالي كلي است، منوط به مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهد است درخواست خسارت عدم اجرای تعهد در تعهداتي كه مو (3

 .رات امری نباشدتعيين وجه التزام برای جبران خسارت تأخير تأديه وجه نقد بيش از شاخص ساالنه بانک مركزی، در صورتي معتبر است كه مغاير قوانين و مقر (4

  805قانون آیین دادرسی مدنی موضوع رای وحدت رویه شماره    522ن مدنی و  قانو  230موضوع ماده    موضوع پرسش:

 دیوان عدالت اداری )تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی(
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 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند  سواالت مرتبط:

 (1398/ 12/ 9آزمون  3)تشابه()سوال  ؟ است صحیح  گزینه کدام الف(

 . است جمع  قابل تعهد  اصل با تعهد  اجرای  در  تاخير التزام  وجه (1

   شود  معاف تعهد   اصل اجرای  از التزام،  وجه   دادن با تواند  مي  متعهد   (2

   است جمع قابل تعهد  اصل با  تعهد  اجرای عدم التزام وجه   (3

 است مطالبه   قابل التزام  وجه بر مازاد خسارت تعهد،  عمدی نقض درصورت   (4
 

 ( 1399/ 3/ 30آزمون  2؟)تشابه()سوال ب(کدام گزینه صحیح است
   شود ثابت  بايد  خسارت ورود مسئوليت،  تحديد شرط در (1

 .  دارد اثبات به نياز خسارت ورود نيز التزام وجه در (2

   باشد  واقعي خسارت از بيشتر تواند نمي التزام وجه مبلغ  (3

 .   باشد  مي  باطل  و شده  تلقي  يجب مالم اسقاط نوعي مسئوليت  عدم شرط  (4

 اگر موصی بعد از قبول موصی له، مال مورد وصیت را بفروشد، بیع انشاء شده چه حکمی دارد؟   . 13
  ( صحيح است. 1

 ( صحت آن، منوط به تنفيذ ورثه است.2
      ( صحت آن، منوط به تنفيذ موصي له است.  3

 ( معامله در مقابل موصي له، غيرقابل استناد است.  4

 قانون مدنی )زمان تاثیر قبول و رد (  830موضوع ماده   موضوع پرسش: 
 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند   سواالت مرتبط:

     (1399/ 9/ 14آزمون 7)تشابه()سوال  :نیست صحیح  گزینه کدام الف (

 .  است معتبر تملک زمان در  و انشاء زمان در  له   موصي  تملک اهليت (1

   است معتبر وصيت انشاء زمان در  له   موصي تصرف اهليت (2

 .   شود  مي مشخص  وفات  زمان  در  موصي اعتباردارايي  به ثلث  ميزان (3

   است ايقاع عهدی وصيت (4

 وصیت  "  ج"  آقای  و  یزد  دانشگاه   حقوق  دانشکده   دانشجویان  نفع  به   را  هست  "ب"  رهن  در   که  را  آپارتمان  "الف"  ب(

  است؟  صحیح   یک  کدام.  نماید  می  فوت  جنون   حال  در  و.  گردد  می   جنون  دچار  ،   ب  به  دین  تادیه  از  بعد  و  مینماید

     (1399/ 6/ 7آزمون 15)تشابه()سوال 

    جنون علت به بطالن   .1

  موصي  نصف   مستحق  ج  نمايد،  تنفيذ   را  آن  مرتهن  كه  فرضي   در   و  است  مرتهن  حق   متعلق  مال  كه  اين  علت   به   وصيت   شدن  نافذ   غير .2

 .   است به

   است به موصي نصف  مستحق ج   و  وصيت صحت    .3

  و   شده  تقسيم  بخش   ده  به  هستند   دانشجو  9اگر  يعني  گردد  تقسيم   ج  با   دانشجوها  تمام  بين  تساوی  به  بايد   مال    و  وصيت  صحت .4

 .   گردد اعطا  ج  به هم بخش  يک

 

 

 در خصوص حقوق مادی پدید آورنده اثر ادبی و هنری، کدام مورد صحیح است؟   . 14

 .پديد آورنده مي تواند، حقوق مادی اثر را بدون ذكر مدت، به ديگری واگذار كند (  1

 .سال پس از واگذاری، از اين حق استفاده كند  50منتقل اليه حق مادی پديد آورنده، مي تواند تا   (  2
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 .چنانچه پديد آورنده ورثه ای نداشته باشد، استفاده از حقوق مادی پديد آورنده در اختيار عموم قرار مي گيرد (  3

 .سال مورد حمايت خواهد بود  50چنانچه حقوق مادی پديد آورنده متعلق به شخص حقوقي باشد، اين حقوق از تاريخ نشر يا عرضه، به مدت   (4

 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان  14موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند  سواالت مرتبط:

 ؟   است نادرست گزینه کدام هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق از حمایت قانون به هتوج الف( با

 ( 1399/ 3/ 30آزمون   17)تشابه با مفهوم سوال و درسنامه()سوال 

  سال  پنجاه   آورنده  پديد   مرگ   تاريخ   از    شود   مي   منتقل   وراثت   موجب  به  كه  قانون   اين  موضوع   آورنده   پديد   ه ماد  قف و  حق   از   استفاده (1

 .   گيرد  مي قرار فقيه ولي  اختيار در  عمومي  استفاده  منظور به  مدت  همان  برای باشد، نداشته  وارثي اگر  و است

 .   است مجاز باشد  انتفاعي  غير و  شخصي  استفاده  برای كه   صورتي در  فقط  جزوه  و  رساله و  كتاب  از برداری  نسخه (2

 .  است وصيت  و  ارث يا قرارداد   طريق از  انتقال قابل غير پديدآورنده  معنوی   حقوق (3

 نيست  مكان  و  زمان  به محدود آورنده  پديد  معنوی حقوق   (4

 

هر گاه در عقد مزارعه، زمین موضوع قرارداد به صورت موقت از قابلیت انتفاع خارج شود، عقد مزارعه چه وضعیتی    . 15

 پیدا می کند؟ 
         ( منفسخ نمي شود.  1

 ( منفسخ مي شود.   2
      ( طبق مقررات باب مزارعه، برای عامل، حق فسخ ايجاد مي شود.  3

 ( طبق مقررات باب مزارعه، برای مزارع، حق فسخ ايجاد مي شود.   4

 

   قانون مدنی )خروج زمین از قابلیت انتفاع( 527ع ماده موضو موضوع پرسش:

 دارنددر موضوع و تطبیق با درسنامه سواالت انتخاب شده شباهت  سواالت مرتبط:

)تشابه و تطبیق با موضوع و نص سوال()سوال  ؟  ستیاراده ن ح یانفساخ عقد اثر صر ر، یز یها نه ی از گز  کی.در کدام الف(

 ( 1399/ 4/ 18آزمون 20

 در مزارعه  نيانتفاع زم تيرفتن قابل ن ي(از ب1

 ( قراردادن شرط فاسخ در عقد 2

 (تلف مال موضوع انتفاع 3

 . 3و 1  نهي(گز4
 است. حيصح 2 نهيگز     

از اراده    يناش  ميكه به طور مستق  ي انفساخ-1كرد:    مي تقس  توانيم  ي سبب آن دارد به دو گروه اصل  جاد يكه اراده در ا  يانفساخ عقد را به اعتبار نقش  (نكته

در صورت عدم    كه  یاجاره ا  اي  رديپذيم  اني موجر پا  ي سال مشروط به اخطار كتب  کيمدت    اني كه پس از پا  یدو طرف قرار داد است مانند اجاره ا  حيصر

) شرط    گردديخودبخود منفسخ م  نيدر پرداخت ثمن تا مدت مع  ريتاخ  جهيكه بر حسب شرط ضمن آن در نت  ي عيب  ا ياز اقساط اجاره بهاء    کيپرداخت هر

 فاسخ( 

  ت يق.م، از قابل 387از قبض موضوع ماده  شيپ  عيمانند تلف مب کيموضوع تمل ی: الف(تلف قهرشوديم مياز قانون كه خود به دو دسته تقس ي.انفساخ ناش 2 

ماده    م،موضوعياز تسل  شيخ است . تلف موضوع قرض پ انفسا  يبطالن به معن  نجايق.م. در ا481مستاجره پس از قبض، موضوع ماده    نيانتفاع خارج شدن ع 

ماده    نيق.م .در ا51ق.م. تلف مال موضوع حق انتفاع موضوع ماده    527در عقد مزارعه موضوع ماده  نيانتفاء خارج شدن  زم  ت يرفتن قابل  نيق.م .از ب649

 ق.م. 954ماده  موضوع  زياز دو طرف در عقد جا يكيانفساخ است ب(مرگ وحجر  يزائل شدن عقد به معن
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شخص »الف« به سبب باختن در گروبندی، مبلغ ده میلیون تومان به شخص »ب« پرداخت کرده است، در خصوص 16

 دعوای استرداد شخص »الف« بابت مبالغ پرداخت شده به »ب«، کدام مورد صحیح است؟ 
 ( با توجه به اين كه قمار و گروبندی باطل و دعوای راجع به آن مسموع نيست، دعوای استرداد پذيرفته نمي شود.  1

 ( شخص »الف« مي تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداخت شده را نمايد و شخص »ب« مكلف به استرداد آن است.   2

 قانون مدني )باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن( دارد.   654( موضوع بستگي به علم يا جهل شخص »ب« نسبت به حكم ماده  3

 قانون مدني )باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن( دارد.     456( موضوع بستگي به علم يا جهل شخص »الف« نسبت به حكم ماده  4

 )بطالن قمار و گروبندی و تعهدهای نامشروع(  قانون مدنی  654موضوع ماده موضوع پرسش: 

 سواالت انتخاب شده در موضوع و متن تطبیق کامل دارند  سواالت مرتبط:

است بپردازد،پاسخ    طلبکار  که ازاو  نیوجه رابه حس  که  دهد  یبه بازنده حواله م  مسابقه قمار،   کی در  برد   از  حسن بعدالف(  

 ( 1400 3/ 21آزمون   21)تطبیق مفهومی()سوال  ؟ستیحواله صادرشده چ فی تکل دیده

 مراجعه كند.  ن يبه حس د ي(حواله باطل بوده و بازنده در صورت پرداخت وجه تنها با1

 گرفتن پول مراجعه كند.  یبرا ني تواند به حسن و هم حس ي(حواله باطل بوده و بازنده در صورت پرداخت وجه هم م 2

 به پرداخت ندارد.  يفي تكل تا كنون وجه حواله را پرداخت نكرده،  نياست اما اگر حس حي(حواله صح3

 را ندارد   نيبازنده حق مراجعه به حس ، بازنده  هيبوده و در صورت پرداخت  وجه حواله از ناح حي(حواله صح4

حواله داده باشد   یمشتر   ايبدهد    ي ثمن را به شخص  یحواله داده باشد كه مشتر   ع يبا  ع يق.م،اگر در ب   733موجب ماده    به   : 1  ي اصول  بند 

مسترد    د يبا،  شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد   ي حواله باطل م  معلوم گردد،   ع يو بعد بطالن ب   رديبگ   يثمن را از كس  عي كه با

  گر يكد يتوانند به    ي م   ی مشتر  ا ي  عي و با  یبر   هيمحال عل   كنياقاله منفسخ شود ،حواله باطل نبوده ل  ايفسخ    اسطهبه و  ع ياگر ب   يدارد.ول

باطل    یقمار و گروبند   ق.م،  654:به موجب ماده  2  ياصول   بند .  خواهد بود  یجار   زيتعهدات ن  ريماده در مورد سا نيا  مفاد  رجوع كنند.

 باطل است. تعهد صادر شود، نيا یهم اگر بر مبنا ی ق.م،حواله ا 733ماده   یاست پس بر مبنا 

را    ي تواند از فروشنده پول  يم   داريپس از بطالن حواله ،خر  كند،  يحواله صادر م   داريكه فروشنده به عهده خر  يدر فرض   : 3  ي اصول  بند 

  ه يق.م امكان دارد.)حاش   302و    301مواد    ی(به محتال بر مبناهي)محال عل  داري رجوع خر  ز يفرض ن  ني.در ارديكه به دستور او داده است بگ 

  ي ت يكرد و خصوص  ادهيتوان پ  يم زين گريدر تعهدات د ناينكته را ع نيا د يدقت نما د يبا داوطلب (ي.م در نظم كنون ق  733ماده    ليذ 3

  وجود ندارد.   ع يدر مورد ب

 گروبندی  برنده   سر  بر  مسابقه  در  کنندگان  شرکت   شنا  مسابقه  یک  در  که  صورتی  ،در  مدنی  قانون  مقررات  نص  اساس  بر  ب(

)تطبیق    ؟  چیست  تکلیف  باشد  شده   داده   گرو  به  عوضی  اگر  انگاه   نماید  امتناع  مسابقه   در  شرکت  از  طرف  یک  ولی  نمایند

 ( 1399/ 3/ 23آزمون   10مفهومی()سوال 

 .  نمود  ملزم   مسابقه در شركت به را ممتنع   طرف توان مي (1

   داد  ديگر طرف  به   را گروبندی   عوض توان مي  نباشد  ميسر  ممتنع طرف اجبار كه   صورتي در (2

   داد ديگر  طرف به  را  گروبندی  عوض توان  مي  ولي    نيست ممكن اجبار (3

 است باطل گرفته  صورت  گروبندی  (4

 

 در خصوص حقوق عینی و حقوق دینی، کدام مورد صحیح است؟   . 17
 ( حقوق عيني برخالف حقوق ديني، ناظر به اعيان اموال و همچنين تمامي حقوق مالي است.   1

 ( حقوق عيني و حقوق ديني، در موضوع و متعلق، كامالً يكسان هستند.   2

 ( حقوق ديني برخالف حقوق عيني، ناظر به مافي الذمه اشخاص هستند، ليكن قابل اسقاط نيستند.   3

 حق تعقيب نيستند.     ستند، ليكن حقوق ديني متضمن و موجبمتضمن حق تعقيب ه ( حقوق عيني  4
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 تفاوت حق عینی و دینی  موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل دارند سواالت مرتبط:

 (1400/ 3/ 10آزمون  4)تطبیق مفهومی()سوال درست است ؟  نهی، کدام گز ین ی.  در خصوص اسقاط حق عالف(

 ستي، ممكن ن  يني برخالف اسقاط حق د ينياسقاط حق ع(  1

 است .   ريخاص نباشد ، امكان پذ  فاتيتملک مال همراه با تشر اينشود و   خته يآم ف يكه حق با تكل  یدر موارد  يني(  اسقاط حق ع2

 در هر حال مجاز است   ي ني( اسقاط حق ع3

 ست يمانند حق انتفاع و ارتفاق ممكن ن ت يمالك ی(  اسقاط حقوق مربوط به شاخه ها4

 

یک شرکت کرایه اتومبیل، اتوبوسی را با اوصاف مشخص، به یک شرکت توریستی اجاره می دهد و در زمان مقرر،   . 18

یک دستگاه اتوبوس تعیین و به شرکت توریستی تحویل می دهد. ولی اتوبوس مذکور به دلیل نقص فنی معیوب بوده و  

 ت. کدام مورد صحیح است؟ قادر به حرکت نیس
 ( شركت توريستي، حق فسخ دارد و مي تواند پس از آن، استرداد اجاره بها را از موجر درخواست كند.   1

 ( شركت كرايه اتومبيل مي تواند به دليل نقص فني اتوبوس و عدم امكان تهيه وسيله نقليه جايگزين، قرارداد را فسخ كند.   2

 دارد.   ( شركت توريستي، حق فسخ ن3

 ( موجر بينِ تسليم فرد ديگری از افراد كلي يا فسخ اجاره مخير است.   4

 قانون مدنی )عیب مصداق در اجاره کلی(  482موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل دارند سواالت مرتبط:

  که   مصداقی  که  فرضی  در   حال.  است  کلی  مال  اجاره،   موضوع  که  حالی  در  نماید   می   منعقد  اجاره   عقد  "ب"  با  "الف"  (الف

)تطبیق کامل(    ؟دانست   صحیح   باید  را  یک  کدام  باشد،   باقی  مزبور  عیب   و   باشد  عیب   دارای  است،   کرده   تسلیم  موجر

 ( 1399/ 5/ 24آزمون   8)سوال

 سالم مصداق تسليم   بر الف  صشخ اجبار بر( مستاجر) ب حق -1

 حق فسخ برای ب  -2

 هيچكدام (1

2) 2.1 

3) 2 

4) 1 

 

 کدام مورد صحیح است؟19

 .متولي در صورتي مي تواند برای انجام امور توليت، وكيل بگيرد كه در ضمن وقف، شرط شده باشد (1

 .موقوف عليه بعد از حصول منافع موقوفه و تعيين حصه، تنها با اذن متولي، حق تصرف دارد(2

 .موقوف عليه باشد، باطل استوقف بر نفس و وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف مصداق   (3

 .چنانچه متولي مال موقوفه مرتكب خيانت شود، حاكم حق عزل او را ندارد (4

 قانون مدنی)خیانت متولی(  79و ماده  63قانون اوقاف مصوب سال  7موضوع ماده :موضوع پرسش

 سواالت انتخاب شده تطبیق موضوعی و مفهومی کامل دارند سواالت مرتبط: 

 (1400/ 3/ 7آزمون  16)تطبیق()سوال ؟درست است نهی گزکدام  الف(
 باشد در حكم وقف عام است.   افتهياختصاص  هي ري( حبس مُوبّد هرگاه به امور عام المنفعه و خ1 

 توان او را عزل كرد .   يفاقد وصف مورد نظر واقف كه در وقف نامه شرط شده ، بشود م  ي( اگر متول2
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 نشود ، توسط دادگاه قابل عزل است   ا يبشود  انتيكه مرتكب خ نيموقوفه اعم از ا ي( متول3

  ده ينام  ي را كه متول  يتواند شخص  ينشده باشد  اداره موقوفه برعهده سازمان حج و اوقاف بوده و سازمان م   نييدر وقف نامه تع  ي( در وقف عام ، اگر متول4

 .    دينما نيياداره موقوفه تع ینظر سازمان ، برا ريشود را بر طبق مقررات و ز يم

 

الف« بعد از خرید یک دستگاه اتومبیل، آن را بالفاصله به »ب« می فروشد. یک سال بعد از معامله اول، »الف«   ». 20

 مورد، صحیح است؟ متوجه می شود که در خرید اتومبیل، به غبن فاحش، مغبون شده است. کدام 
 (با توجه به اين كه ذوالخيار، در مبيع تصرفات ناقله انجام داده است،خيار او ساقط ميشود. 1

 ( با توجه به عدم امكان استرداد مبيع، »الف« حق فسخ ندارد و صرفاً مي تواند مطالبه خسارت كند.   2

 ( »الف« حق فسخ دارد.   3

 امله او با »ب« باطل و مبيع مسترد مي شود.( »الف« حق فسخ دارد و پس از فسخ، مع4

 قانون مدنی )امکان فسخ(  461موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تشابه موضوعی و مفهومی دارند.  سواالت مربوطه:

 (1399/ 5/ 0آزمون 9)تشابه()سوال ؟است نادرست غبن خیار خصوص در گزینه کدام الف(

 است نه فسخ  عقد   وقوع   هنگام  به  مبيع،   ارزش   مالک   غبن،  تعيين   برای (1

 است نه منشا  ء انشا  تحقق   هنگام  به   مبيع،  ارزش   مالک   غبن،  تعيين   برای  معلق   عقد   در (2

   است  توافق  هنگام   به   مبيع،  ارزش   مالک   غبن،  تعيين   برای   عيني  عقود  در (3

   با  علم  اثبات  و   است  جهل  بر   اصل  است،  نداشته   خبر   آن   فوريت  و   غبن  خيار  وجود    از  شود  مدعي   مغبون    اگر (4

 است  غابن
 
 


