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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 مدنی: حقوق
 است؟  صحیح  مورد  نکند،کدام  ادا  را  خود  ریالی  مقرر،دین  موعد  در  مدیون  چنانچه.  1

 است. مدیون تادیه،تمکن در تاخیر خسارت به حکم منحصر صدور شرط (۱

 نیست. تادیه تاخیر خسارت مطالبه استحقاق  قیمت،موجب شاخص تغییر (صرف2

 ندارد. را مرکزی بانک شاخص از بیش تادیه در تاخیر خسارت اخذ صورتی،حق هیچ در طلبکار (3

 دهد. قرار حکم مورد را تادیه در تاخیر از ناشی خسارت دین،راسا اصل مطالبه صورت در است مکلف دادگاه (۴

 باشد.    یم   2  ینهپاسخ گز  .  1

 یونمد یون،وتمکن مد ینبوده و با مطالبه دا یجو از نوع وجه را ینکه موضوع آن د یی، در دعاو یمدن یدادرس یینقانون آ 522مطابق ماده  - ۱ نکته

تناسب  یتتا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعا یدساالنه اززمان سررس یمتفاحش شاخص ق ییرامتناع از پرداخت نموده، در صورت تغ

به نحو  ینکه طرف ینگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر ا یم یینتع یران ا یاسالم یجمهور  یشاخص ساالنه که توسط بانک مرکز ییرتغ

 .یندمصالحه نما یگرید

مطالبه آن ، چند شرط الزم  یشود ( و برا یم یدهنام یهتاد یرش اسکناس ) که به غلط ، خسارات تاخجبران کاهش ارز ی، برا 522مطابق ماده  - 2 نکته

 کرده باشد .  ییرشاخص ساالنه تغ یمتق -۴کند  یخوددار یناز پرداخت د یونمد - 3تمکن داشته باشد  یونمد - 2طلبکار مطالبه کرده باشد  - ۱است : 

تواند بدون  ینم یزو دادگاه ن یستن یهتاد یرمطالبه خسارات تاخ یبرا یشاخص ، کاف ییرصرف تغ ینو همچن یونن مدکه ، صرف تمک ینا یجهنت - 3نکته 

 را مورد حکم قرار دهد.  یهتاد یر، راسا خسارات تاخ یونمطالبه مد

مصالحه کنند ، به  یگریتوانند به نحو د یم یندارد ، طرف یکه مقرر م 522ماده  یردر متن سوال ، و با توجه به قسمت اخ 3و  2 ینهاز جمع گز - ۴ نکته

 سوم مورد نظر طراحان سوال نبوده است.   ینهرسد ، گز ینظر م

 یتوافق کنند . به عبارت یهتاد یربه عنوان خسارات تاخ یمبلغ توانند در متن قرارداد بر هر ینم ینرسد ، طرف یبه نظر م یحقوق یلاز نظر تحل - 5 نکته

 است . یرامکان پذ 522ماده  یطفقط در محدوده و با جمع شرا یهتاد یرمطالبه خسارات تاخ یعنیق.م خارج است .  23۰ماده ازشمولیهتاد یراخت خسارات 

 تطبیق مستند: 

 و درسنامه آن  ۱398/ ۱۴/۰۴تاخیر تادیه آزمون با موضوع خسارت  ۱7سوال ارتباط مفهومی با  

 
 دارد؟  را  مالک  به  رجوع  صورت،حق  کدام  ها،در  هزینه  پرداخت  فرض  غیر،در  مال فضولی  کننده  اداره  .2

 باشد. مالک نفع به نباشد،ولی یاری و احسان قصد از کننده،ناشی اداره اقدام چنانچه (۱

 کند. ایجاد مالک ملک در انتفاع،تغییراتی کمال منظور به مستاجر چنانچه (2

 شود. مالک ضرر کننده،موجب اداره دخالت در تاخیر چنانچه (3

 است. بوده مقدور اقدام هنگام اجازه،به تحصیل چنانچه (۴

 باشد  یم   3  ینهپاسخ گز  .  2

حساب زمان  یدکه حق اجازه دارد اداره کند ، با یکس یامحجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک  یا یباموال غا یق.م ، اگر کس 3۰۶وفق ماده  - ۱ نکته

داشت  نخواهددر دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج  یرتاخ یااجازه در موقع مقدور بوده  یلکه تحص یخود را بدهد . در صورت یتصد

 اداره کردن الزم بوده است. یخواهدبود که برا یموجب ضرر صاحب مال باشد ، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجدر دخالت ،  یرتاخ یادخالت اگرعدمیول

کرده مال  یو مثال اگر شخص فکر م ین، وجود قصد احسان است. بنابرا یدمصروفه را مطالبه نما یها ینهحق دارد ، هز یفضول یرکه مد ییمبنا - 2 نکته

 3۰۶ماده  ولدر آن کرده و بعد متوجه شده که مالک نبوده ، چون قصد احسان در کار نبوده ، از شم ینهقام اداره مال هزمتعلق به خودش است و در م

موجب  یرتاخ یناگر در دسترس باشد و بتوان اخذ مجوز کرد ، ا یامالک در دسترس نباشد و  یدبا یاها ،  ینهمطالبه هز یبرا - 3 نکتهق.م خارج است. 

 یمستاجره م ینکمال انتفاع در ع  یکه مستاجر براییها ینههز - ۴ نکته. یدکند و از مالک مطالبه نما ینهتواند هز یم یفضول یرضرر به مالک شود ، مد

 ه نخواهد بود.شود ، از مالک قابل مطالب ینهو اگر هز یست، بر عهده مالک ن یدنما

   و درسنامه آن   ۱2/۱397/ 2۴با موضوع اداره فضولی آزمون  7سوال ارتباط مفهومی با  تطبیق مستند:   
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 است؟ صحیح  مورد  کدام  مبنای بر  مفقوداالثر  غایب  اموال تقسیم  .3

 غیبت زمان از سال دو انقضای با آنان مالی نیاز اثبات صورت در ذی نفع، اشخاص درخواست با (۱

 است. پذیر امکان منقول اموال تقسیم فرضی،فقط موت حکم صدور از پس (2

 دارد. وجود غایب فوت عادتًا،احتمال که مدتی انقضای با (3

 غیبت از پس سال یک مدت انقضای با (۴

 باشد   یم   3  ینهپاسخ گز  .3

 ماند. یزنده نم یشخص ینکه عادتا چن یانقضا مدت یاشود مگر بعد از ثبوت فوت او  ینم یممفقوداالثر تقس یبق.م ، اموال غا 872مطابق ماده  - نکته

 

 

 

 

 

 

 است؟  صحیح مورد منقطع،کدام  نکاح  در  .۴

   ندارد. نفقه در تاثیری زوجه االطالق،تمکین علی (۱

 بود. خواهد نفقه  بارداری،مستحق زمان از زوجه (2

 است. نفقه نکاح،مستحق رسمی ثبت صورت در زوجه (3

 باشد. نداشته مالی تمکن زوج اینکه است،مگر نفقه نفقه،مستحق شرط صورت در زوجه (۴

 باشد   یم   1  ینهپاسخ گز  .  ۴

که شرط شده  ینق.م ، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر ا ۱۱۱3نفقه زن به عهده شوهر است و وفق ماده  یمق.م ، در عقد دا ۱۱۰۶ماده  - ۱ نکته

 شده باشد. یبر آن جار یکه عقد مبن یاآن

 ینمعتقدند ، در صورت نشوز زوجه ، ب یانناصرکاتوز یرو مرحوم دکتر ام یامام حسن یداز جمله مرحوم دکتر س یاز صاحب نظران حقوق یبرخ - 2 نکته

و دو طرف  تاس ینبه تمک یدمق ی، در نکاح موقت ، التزام شوهر به طور ضمن یگرد یانوجود ندارد . به ب یسقوط نفقه فرق یثو موقت ، از ح یمنکاح دا

کند که التزام مرد به دادن  یم یجابدارد . پس احترام به اراده آنان ا یمکند که در نکاح دا یدارا پ  یتیاراده کرده اند که تعهد به انفاق همان موقع ینچن

 دانند.  یدر نفقه نمن زوجه را موثر ی، تمک یدگاهد ینرسد ، طراحان سوال ، برخالف ا یتست ، به نظر م یننفقه ، در صورت نشوز زن ساقط گردد. در ا

 .  یستالتزام مرد به دادن نفقه موکول به ثبت نکاح ن ینحق زوجه به مطالبه نفقه و همچن - 3 نکته

 ندارد .  یفتکل یندر ا یریو تمکن مرد تاث ییدر صورت شرط شدن نفقه ، زوجه مستحق نفقه است و زوج مکلف به پرداخت آن است و عدم توانا - ۴ نکته

ق.م ، متعلق به زوجه است نه  ۱۱۰9مستنبط از ماده  ینفقه در دوران باردار یراندارد ؛ ز یریزوجه ، در صورت عدم شرط نفقه ، تاث یرداربا - 5 نکته

اگر عده  یکنل دکه طالق در حال نشوز واقع شده باش یندر زمان عده بر عهده شوهر است مگر ا یهنفقه مطلقه رجع "دارد :  یحمل . ماده مذکور مقرر م

 . "صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت  ینباشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در ا ینطالق بایانکاحفسخاز جهت

 

 

 

 است؟  صحیح  مورد  ،کدام1356  مصوب  مستأجر و  موجر  روابط  قانون  به  توجه  با.  5

 دهد. تغییر کمتر ضرر با شغل به را نامه اجاره در مقرر شغل دارد حق مستاجر (۱

 است. پذیر امکان مستاجر  سوی از راسا بیشتر ضرر مشابه،ولو با شغل به شغل تغییر (2

 است. پذیر امکان دادگاه تجویز مشروع،با شغل گونه هر مستاجر،به درخواست شغل به  تغییر (3

 دهد. تغییر دادگاه تجویز با را مقرر مالک،شغل رضایت بدون متعارف،ولو مالکانه حق پرداخت با می تواند مستاجر (۴

 باشد    یم  2  ینهپاسخ گز  .  5

طرح سوال در آزمونهای متعدد موضوع اداره اموال غایب تکرار شده و با سوال یا درسنامه های زیر ارتباط  تطبیق مستند: 

آزمون جامع   ۱8سوال   -  22/۰۶/۱398آمون   9سوال  -  ۰7/۱۰/۱397آزمون تعیین سطح   ۱۴مفهومی وجود دارد:سوال 

   ۱398/ 2۴/۰8آزمون جامع   ۱3سوال  -  ۱7/۰8/۱398

 

 ۱398/ ۱۰/۰3با موضوع تمکین و نفقه آزمون   8ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 ینیشغل مع یو تجارت ، هر گاه مورد اجاره برا یشه، در مورد محل کسب و پ  5۶قانون روابط موجر و مستاجر سال  ۱۴ماده  7بر طبق بند  - ۱ نکته

که شغل  ینرا از دادگاه درخواست کند ، مگر ا یهصدور حکم بر تخل تواندی، موجر م دهدییر موجر شغل خود را تغ یاجاره داده شده و مستأجر بدون رضا

 عرفًا مشابه شغل سابق باشد .  یدجد

 یانز یثاز ح یدکه ، شغل جد ینداشته باشد اعم از ا یتواند اعتراض یشغل به شغل مشابه باشد ، موجر نم ییربا توجه به ماده فوق ، اگر تغ - 2 نکته

 . یرخ یااز شغل سابق باشد  یشترب

 آن باشد.  ییرمستاجر به تغ یبرا  یتواند مجوز یدارد ، نم یاستدالل که ضرر کمتر ینمشابه ، با ا یرشغل به شغل غ  ییرتغ - 3 نکته

اجازه  یدو فقط با یستمشروع هم باشد ، با پرداخت حقوق مالکانه و اجازه دادگاه هم ممکن ن یدمشابه ، هرچند شغل جد یرشغل به غ  ییرتغ - ۴ نکته

 موجر اخذ شود.

 

 

 است؟  جانشینی  مفهوم به  مقامی قائم  مصادیق  از  مورد کدام.6

 موقوفه متولی-وصی (2          حاکم-غایب امین (۱

 ۱35۶ مستاجر و موجر روابط قانون برابر دوم مستاجر - له موصی (۴          له موصی-قهری ولی (3

 باشد   یم  ۴  ینهپاسخ گز  .  6

 .  " ۱9۶آنها موثر است مگر در مورد ماده  یو قائم مقام قانون ینمتعامل ینمعامالت و عقود فقط درباره طرف "دارد :  یق.م مقرر م 23۱ماده  - ۱ نکته

 یامال  یدنکرده اند ، بلکه به واسطه رس یاز طرف او اقدام یندگیقرارداد به نما یناست که ، نه طرف قرارداد است و نه طرف یقائم مقام کس - 2 نکته

 شود .  یبه او از عقد متاثر م یناز طرف یکی ییاز دارا یحق

 یتله که جزء مشاع از کل به نفع او وص یخاص . ورثه و موصقائم مقام  یگریقائم مقام عام و د یکیدو نوع قائم مقام در حقوق ما وجود دارد .  - 3 نکته

، قائم مقام خاص  دهش یتبه نفع او وص ینیمع ینله که ع ی( و موص یدار) مانند خر یه شوند. منتقل ال یسوم ( قائم مقام عام محسوب م یکشده ) مانند 

 شوند.  یمحسوب م

اجاره دهد و بعد  "ج  "ملکش را به  "الف  "رسد . مثال اگر  یاز قرارداد به او م یناش یفحقوق و تکال یهکه قائم مقام است ، کل یکس یجهدر نت - ۴ نکته

هم ) اجاره بها ( و  رداداز قرا یدر خصوص قرارداد اجاره شده و هم حقوق ناش "الف  "( قائم مقام  یه) منتقل ال "ب  "انتقال دهد ،  "ب  "را به  ینع 

 دهد.  یقرار م "الف  " ینشود و او را جانش یمنتقل م ی( به و یاساس یراتبه تعم یفآن ) تکل یفتکال

در  "دارد :  یمقرر م ینماده چن ینشود . ا ی، مستاجر دوم قائم مقام مستاجر اول م 5۶قانون روابط موجر و مستاجر سال  ۱9به حکم ماده  - 5 نکته

منافع مورد  نآ مشابهیاهمان شغل  یبرا تواندیداشته باشد م یرنامه، حق انتقال به غ تجارت به موجب اجاره یا یشهپ  یاکه مستأجر محل کسب  یصورت

 یربه انتقال به غ  ینبوده و مالک راض یندر ب یانامهاجاره یاسلب شده  یرنامه حق انتقال به غ هر گاه در اجارهانتقال دهد.  یگریبه د یاجاره را با سند رسم

سند انتقال به دادگاه مراجعه  یمتنظ یتواند برایتجارت مستأجر را بپردازد واال مستأجر م یا یشهپ  یاکسب مورد اجاره، حق یهدر مقابل تخل یدنباشد با

دفترخانه  یانامه سابق سند اجاره کنندهیمتنظ سند انتقال در دفترخانه یمو تنظ یرمنافع مورد اجاره به غ  انتقالیز صورت دادگاه حکم به تجو ینکند، در ا

اعالم خواهد نمود،  یزو مراتب را به موجر ن نمایدی( صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال منباشدیندر ب ینامه رسماگر اجارهملک ) یکنزد

 . "واهد بود مقام مستأجر سابق خاجاره قائم یطشرا نسبت به تمام یثاز هر ح یدمستأجر جد

 

 

 

 

 است؟  مزارعه،صحیح  عقد  احکام  خصوص  در  مورد کدام.7

 داشت. نخواهد فسخ حق عامل کند، است،غصب شده عامل تصمیم که را ثالثی،زمینی شخص (اگر۱

 است. صحیح عقد ولی باطل باشد،شرط مزارع مال ثمره تمام که شود شرط مزارعه،اگر عقد (در2

 دارد. فسخ حق شود،عامل خارج انتفاع قابلیت از همزارع  مورد زمین (چنانچه3

 ندارد. مطلقا را اجاره مورد زمین دادن مزارعه مستاجر،حق (۴

 و درسنامه آن   ۰7/۱398/ ۰5آزمون   9ارتباط مفهومی با سوال   تطبیق مستند:

 

آزمون   3و درسنامه آن و همچنین با مفهوم سوال   ۰7/۱398/ ۰5آزمون   9ارتباط مفهومی با سوال   تطبیق مستند:

 و درسنامه آن  ۱۶/۰۱/۱398
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 باشد   یم   1  ینهپاسخ گز.  7

عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر  یممورد مزارعه تسل ینکه زم ینقبل از ا یق.م ، در عقد مزارعه ، اگر شخص ثالث 528مطابق ماده  - ۱ نکته

 واقع شود حق فسخ ندارد. یماگرغصب بعد از تسل یشود ول یفسخ م

 یندر ع  یحق یبدون ادعا یاگر شخص ثالث "دارد :  یق.م مقرر م ۴88آورده است . ماده  یزمشابه حکم فوق ، قانون گذار در عقد اجاره ن - 2 نکته

 و مترفع مزاح یتواند برا یکه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود م یآن، مزاحم مستاجر گردد ، در صورت یامنافعمستاجره 

 .  "تواند به مزاحم رجوع کند  یمطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود ، حق فسخ ندارد و فقط م

 ق.م ، باطل است. 532تنها باشد، عقد مطابق ماده  یاعاملدر عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع  - 3 نکته

انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد  یتازقابل یل،قب یناز ا یگرعلل د یابه واسطه فقدان آب  ینهرگاه زم "ق.م :  527ده بر طبق ما - ۴ نکته

 .  "شود  یمزارعه منفسخ م

انتفاع خارج شده و  یتاز قابل یبمستاجره به واسطه ع  ینهرگاه ع  "دارد :  یق.م اشعار م ۴8۱مشابه حکم فوق در اجاره هم آمده است . ماده  - 5 نکته

 .  "شود  ینمود اجاره باطل م یبنتوان رفع ع 

که  یستدر عقد مزارعه الزم ن "دارد :  یمستاجره را به مزارعه دهد . ماده مذکور مقرر م ینتواند ع  یق.م ، مستاجر م 522ماده  یزبنا به تجو - ۶ نکته

 .آن را داشته باشد رحق تصرف د یرهو غ  یتوال یلاز قب ینازعناو یبه عنوان یاالزم است که مالک منافع بوده باشد  یمالک آن هم باشد ول ین،متصرف زم

 

 

 

 است؟ پذیر امکان  مشترک مال  زیر،تقسیم  موارد از  یک  کدام  در  .8

   . باشد متضرر غیر طرف از تقسیم تقاضای و مضر شرکا از برخی برای تقسیم (۱

 دهد. تشخیص ضروری را تقسیم تقسیم،دادگاه بودن مضر رغم به (2

          شود. مال افتادن مالیت از تراضی،موجب به تقسیم (3

 جعاله ضمن عقد در تقسیم عدم شرط (۴

 باشد   یم  ۴ ینهپاسخ گز  .  8

به  یمکه تقس یمگر در موارد یدمال مشترک را بنما یمتقس یتواند هر وقت بخواهد تقاضا یالمال م یکهر شر ":  یدگو یق.م م 589ماده  - ۱ نکته

 .  "شده باشند  یمملتزم بر عدم تقس یشرکا به وجه ملزم یاقانون ممنوع  ینموجب ا

 

که  یشرط شود ، تا زمان یزن یزندارد ضمن عقد الزم شرط شود تا معتبر باشد ، بلکه اگر تعهد ضمن عقد جا یرسد ، تعهدات ضرورت یبه نظر م - 2 نکته

رسد ،  ینظر م به،  یهامام یکه به صورت شرط در ضمن عقد آمده ، الزام آور است. اما با توجه به نگرش فقها یباشد ، تعهد یبه قوت خود باق یزعقد جا

شود  یتست استنباط م ینا یها ینهگز یه، از مطالعه کل ینباشد . بنابرا یدر ماده فوق ، التزام و تعهد شرکا ضمن عقد الزم م " یبه وجه ملزم "منظور از 

 .  یایداست ب یزتواند ضمن عقد جعاله که عقد جا یالتزام نم ینبوده که ا ین، نظر طراحان سوال ، ا

 

که تقاضا از طرف متضرر باشد  یضرر باشد در صورت یب یگرد یبعض یاز شرکا مضر و برا یبعض یبرا یمهرگاه تقس "ق.م :  592به حکم ماده  - 3 نکته

 .  "شود  ینم یممتضرر اجبار بر تقس یکبشود شر یرمتضررشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غ  یم یگراجبارطرف د

ممنوع  یمباشد تقس یتچند نفر از شرکا از مال یا یکحصه  یامتضمن افتادن تمام مال مشترک  یمهرگاه تقس "ق.م :  595به ماده  یتبا عنا - ۴ نکته

 .  " یندنما یاست اگرچه شرکا تراض

 

 یاگردد و  یممال مشترک فروخته شود و ثمن آن تقس یدبا یابه حکم قانون ممنوع است ،  یمتقس یاموجب ضرر است و  یمکه تقس یدر موارد - 5 نکته

و برابر  داداز ورثه قرار یقابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعض یاناز اموال بدون ز یاگر بعض ":  یقانون امور حسب 3۱۶که مطابق ماده  ینا

 .  "شود  یم یلآن تعد یمهپول به اموال باشد به ضم یمهمحتاج به ضم یلمنظور نمود و اگر تعد یگراناموال در سهم د یرآن از سا یبها

 

   ۱9/۰7/۱398آزمون   8و سوال   ۱7/۰8/۱398آزمون جامع   9با ترکیب گزینه های سوال  تطبیق مستند:
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 یبعمل م یندنما یکه شرکا تراض یبنحو یمباشند تقس یمال مشترک راض یمهرگاه تمام شرکا به تقس ":  یدگو یق.م که م 59۱با لحاظ ماده  - ۶ نکته

 یستن ایزصورت اجبار ج ینمشتمل بر ضرر نباشد که در ا یمکه تقس ینکند مشروط بر ا یم یمکم اجبار به تقسشرکا، حا ینو در صورت عدم توافق ب یدآ

 یحبر آن باشند که پاسخ صح ینبوده باشد ) هر چند ممکن است برخ 2 ینهرسد منظور طراحان سوال ، گز ی، به نظر م "باشد  یبه تراض یدبا یموتقس

 ( . یستهم ن یاست که منتف 2 ینهگز

 

 

 

 

  مورد مسئولیت،کدام  نهایی  توزیع  سازند،در  وارد  دیگری  به  خسارتی  مدنی،مجتمعا  مسئولیت  قانون  12  ماده مشمول کارگر  چند  هرگاه.  9

 است؟  صحیح

 دارند. مسئولیت تساوی (کارگران،به۱

 هستند. مسئول کارگران،متضامناً  و (کارفرما2

 کارفرماست. ضرر،درهرحال جبران نهایی مسئول (3

 شود.می تعیین آنان مداخله نحوه به توجه آنان،با مسئولیت میزان (۴

 باشد   یم   ۴  ینهپاسخ گز  .  9

باشند که از طرف  یم یکه مشمول قانون کار هستند مسوول جبران خسارات یانیکارفرما  "دارد :  یمقرر م یمدن یتقانون مسوول ۱2ماده  - ۱ نکته

  یهقض حوالکه اوضاع و ا یاطهاییکه محرز شود تمام احت ینبه مناسبت آن وارد شده است مگر ا یاانجام کار  ینکارگران آنان در ح یاو  یکارکنان ادار

تواند به  یبود کارفرما م یمقدور نم یاناز ورود ز یریآورند باز هم جلوگ یمزبور را به عمل م یاطهایکه اگر احت ینا یانموده به عمل آورده و  یم یجابا

 .  " یدنماکه مطابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه  یواردکننده خسارت در صورت

وارد آورند متضامنًا مسوول جبران خسارت وارده هستند.  یانی، هر گاه چند نفر مجتمعاً ز ۱2، در مورد ماده  یمدن یتقانون مسوول ۱۴وفق ماده  - 2 نکته

 شود. یم ییناز طرف دادگاه تع یکاز آنان با توجه به نحوه مداخله هر  یکهر  یتمسوول یزانمورد م یندر ا

 

 

 

 در  مورد  کدام دارد،   فسخ  اختیار بایع  نشود،   تادیه  خریدار  توسط  ماه  سه  مهلت  ظرف  ثمن  چنانچه  که  است  شده  شرط  بیعی،  عقد  در.  10

 است؟ صحیح  شرط  این  خصوص

 کرد. نخواهد تبعیت شرط خیار احکام شرطی،از چنین (2    دارد. فسخ حق ثمن،بایع تاخیر خیار از استفاده با (۱

 شود. می تلقی استرداد حق با حاکم،معامله مقررات به توجه با (۴  است. ،باطل فسخ حق مدت ذکر عدم علت عقد،به و شرط (3

 باشد   یم  2  ینهپاسخ گز.  10

تخلف  یار، خ یاریخ ینفسخ دارد ، چن یاراخت یعنشود ، با یهتاد یدارماه توسط خر 3شرط شده ، چنانچه ثمن ظرف مهلت  یعکه در عقد ب ینا - ۱ نکته

مدت  جودتا به جهت عدم و یمکن یشرط نم یاربه خ یررا تفس یاریخ ینبا توجه به اصل صحت ، چن ینشرط . بنابرا یارشرط ) شرط فعل ( است ، نه خ

 شود .  یجاد، توهم بطالن عقد ا یارخ یبرا

 ق.م  ( . ۴۰2کند ) ماده  یثمن را ساقط م یرتاخ یارپرداخت ثمن ، خ یاجل برا یینتع یرااست ز یثمن هم منتف یرتاخ یارموضوع خ - 2 نکته

شرط نبوده تا تابع معامالت با حق استرداد باشد  یعواقع شده ، ب یعاست و از شمول آن خارج است. هم ب یمنتف یزفرض معامله با حق استرداد ن - 3 نکته

تواند با فروش مال  یو ماست  یقهدر حکم طلبکار با وث یهکه در معامله با حق استرداد ، منتقل ال ینبوده است ، در حال یزن یناخذ تضم ینو هم قصد طرف

 .  د را وصول کندحاکم ، طلب خو یقاز طر

 

 

 

 و همچنین ارتباط مفهومی با   ۱9/۰7/۱398آزمون جامع   ۱۴و سوال  ۱398/ 25/۰5آزمون   9: با متن سوال تطبیق مستند

 ۰3/۰8/۱398آزمون جامع   ۱۰سوال 

    ۱398/ 28/۰۴آزمون   ۱۱و  ۱۰و همچنین ارتباط مفهومی با سوال   ۱۰/۱2/۱397آزمون  ۱۱با متن سوال  تطبیق مستند:

 و درسنامه آن  2۴/۱2/۱397آزمون  ۱۶ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:
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 است؟  مطلق  وکالت  مفهوم  بیانگر  مورد  کدام.11

 است. موکل غیرمالی و مالی امور اداره به ناظر (۱

 است. موکل مالی غیر امور تمام اداره ناظر به  (2

 است. موکل اموال مدیریت به ناظر (3

 است. موکل امور عام اداره به ناظر (۴

 باشد   یم   3  ینهپاسخ گز  .  11

 ق.م ( .  ۶۶۰) ماده  یامور خاص یاامر  یو برا یدمق یاتمام امور موکل باشد  یوکالت ممکن است بطور مطلق و برا  - ۱ نکته

تو در  یدبگو یگریبه د یکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. پس اگر کس یق.م ، در صورت ۶۶۱وفق ماده  - 2 نکته

 یمحدود به اداره کردن اموال موکل است ؛ مثال م یلوک یارتواند انجام دهد ، اخت ینسبت به خانه م یچه اقدام یلو مشخص نکند وک یلیباره خانه من وک

از  یمال یرمداخله در امور غ  یجه. در نتیدمنتقل نما یگریبه د یکیاز عقود تمل یکیمال را در قالب  ینتواند ع  ینم یول یدواگذار نماتواند آن را به اجاره 

 . بحث خارج است

 

 

 

 است؟  صحیح  مورد شود،کدام  حاصل  عقد،تردید  وقوع  در  که  صورتی  در  .12

 است.  صحیح استصحاب،معامله اصل مطابق (۱

 شود. نمی جاری صحت اصل (2

 است. معتبر اراده،عقد حاکمیت اصل مطابق (3

 هستند. قرارداد به ملزم لزوم،طرفین اصل موجب به (۴

 باشد   یم  2  ینهپاسخ گز  .  12

که فساد آن  ینهر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر ا "دارد :  یقاعده اصالة الصحة است مقرر م ینق.م که مب 223ماده  - ۱ نکته

 .  "معلوم شود 

 یداگر در وقوع معامله ترد ینشود که وقوع معامله مسلم باشد . بنابرا یاِعمال م ییشود ، اصل صحت در جا یاستنباط م یاز ماده فوق به راحت - 2 نکته

 اصل صحت نخواهد بود.  یباشد ، محل اجرا

وقوع قرارداد را به  یدبا یدم وقوع قرارداد است و مدع اصل بر ع  یعنیاصل عدم است .  یحاصل شود ، محل اجرا یدهر جا در وقوع معامله ترد - 3 نکته

 ندارد. یگاهیاراده جا یتتا وقوع عقد ثابت نشده ، اصل لزوم و حاکم یناثبات رساند. بنابرا

 

 

 

 شود؟  می  منعزل  خود  سمت زیراز  اشخاص  از یک  کدام.13

   شود.  وی ضرر منجر که صغیر غبطه رعایت عدم صورت در قهری ولی (۱

 شود. علیه مولی متوجه ضرری تعدی او، و اقدام با که صورتی در (وصی2

     شود. ثابت وی خیانت واقف،چنانچه سوی از منصوب متولی (3

 ادواری  جنون به ابتال صورت در قیم (۴

 باشد   یم   ۴  ینهپاسخ گز .  13

 شود عبارتند از :  ی، موجب منعزل شدن شخص م یکه در قانون مدن یموارد - ۱ نکته

 شود. یفاقد آن وصف گردد منعزل م یشرط کرده باشد و متول یرا در شخص متول یق.م ، اگر واقف وصف مخصوص 8۰طبق ماده  - ۱

 رفتار کند و اال ضامن ومنعزل است. یموص یایبر طبق وصا یدبا یق.م ، وص 859وفق ماده  - 2

 و درسنامه آن  3۰/۰۱/۱398آزمون  ۱۰ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:

 گردد.و درسنامه آن لکن این سوال در آمار تطبیق مستند لحاظ نمی    26/11/1397آزمون   1توجه: با وجود ارتباط تشبیهی با سوال 



 «           cدفترچه»       (با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان 98آزمون وکالت   مدنیحقوق  )تطبیق مستند 
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 یفامتناع از انجام وظا یااداره امور او اقدام نکند  یاو  یهعل یمول یتترب یا یبه نگاهدار یقهر یمنصوب از طرف ول یق.م ، اگر وص ۱۱9۱مطابق ماده  - 3

 شود. یمنعزل م یدخود نما

 شود. یفاقد رشد گردد منعزل م یامجنون  یمق.م ، اگر ق ۱2۴9با توجه به ماده  - ۴

رسد ، نظر  یشود. لذا به نظر م یم یو هم جنون اِطباق یق.م اطالق دارد و در خصوص جنون هم شامل جنون اِدوار ۱2۴9ماده  یمدر مورد ق - 2 نکته

 بوده است.  ۴ ینهطراحان سوال ، گز

 کرده است. یهعل یرا موکول به ورود ضرر به مول یآن است که ، منعزل شدن وص 3 ینهگز یرادا - 3 نکته

 

 

 

 

 کند،سهم  شفعه  به  اخذ اینکه  از  قبل  »الف« می فروشد.  »ج«  به  را  خود  سهم  »ب«  هستند.  شریک  زمین  قطعه  یک  در  »ب«  و  »الف«  .1۴

 است؟ صحیح  مورد  کدام  فروشد  می  »د«  به  را  خود

 دارد. وجود »ج« برای شفعه حق (۱

 شود. می منتقل »د« به مقامی قائم به شفعه حق (2

 دارد. شفعه حق »الف« شود، اقاله »د« و »الف«  میان بیع که صورتی در (3

 دارد. شفعه حق شود،»د« تصریح شفعه انتقال به »د« و »الف« میان معامله در که صورتی در (۴

 باشد   یم  1 ینهپاسخ گز  .  1۴

سهم او ، منتقل  یدار بفروشد ، حق شفعه به خر یرسهم خود را به غ  یعجهت ، اگر شف ین. به هم یستن یقرارداد یا یحق شفعه قابل انتقال اراد - ۱ نکته

 گردد.  یحشود ؛ هرچند در متن عقد ، به وجود حق شفعه تصر ینم

 شود. یاث او منتقل مور یابه وارث  یعق.م ، حق شفعه بعد از موت شف 823وفق ماده  - 2 نکته

اِعمال شفعه ، سهم  ییرغم توانا یعل "الف  "شده ؛ اما  یجادحق شفعه ا "الف  " یفروخته و برا "ج  "سهم خود را به  "ب  "در فرض سوال ،  - 3 نکته

و از حق شفعه خود صرف نظر کرده است و لذا  یرفتهپذ یک) ج ( را به عنوان شر یدارخر "الف  " ییفروش ، گو ینفروشد . پس با ا یم "د  "خود را به 

 "ج  " ی، برا "د  "به  "الف  "، انتقال سهم   "ج  "شدن  یککند . پس با وجود شر ینم یاءاح "الف  " ی، حق شفعه را برا "د  "و  "الف  "اقاله معامله 

 کند . یم یجادحق شفعه ا

 

 

 

 

 است؟ انتفاع  حق  زوال  زیر،موجب  موارد از  یک  کدام.15

 باشد نشده معین مدتی انتفاع، حق برای اگر مالک، فوت صورت (در۱

 شود فاحش ضرر موجب که منتفع تفریط و تعدی صورت (در2

 منتفع اذن غیر،بدون به ملک انتقال صورت (در3

 مالک اذن انتفاع،بدون حق انتقال صورت (در۴

 باشد   یم  1  ینهپاسخ گز  .  15

جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به  یه،اگر منتقل ال یشود، ول یموجب بطالن حق انتفاع نم یر،از طرف مالک به غ  ینق.م ، انتقال ع  53ماده  - ۱ نکته

 فسخ معامله را خواهد داشت. یاراست، اخت یگرید

فع صورت ، منت ینمالک علت عمده بوده که در ا یمنتفع برا یترا دارد ؛ مگر ثابت شود شخص یربه غ  یاصل بر آن است که منتفع حق واگذار - 2 نکته

 را ندارد .  یربه غ  یحق واگذار

 شود ؛ بلکه منتفع مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود .  یرفتن حق انتفاع نم ینمنتفع باعث از ب یطو تفر یتعد - 3 نکته

  - آن  و درسنامه  ۱۰/۰3/۱398آزمون   ۶همچنین ارتباط مفهومی با سوال ۱398/ 22/۰۶آزمون  ۱۶با سوال  تطبیق مستند:

 و درسنامه آن  ۱397/ ۰7/۱۰آزمون تعیین سطح  ۱و سوال  

 ۱398/ ۱2/۰2آزمون   ۱7و   ۱۰ت  سواال تطبیق مستند:

و درسنامه های    ۰7/۱۰/۱397آزمون تعیین سطح  ۱8سوال و  ۱7/۰3/۱398آزمون  ۱۴همچنین ارتباط مفهومی با سوال 

 ها  آن
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 که موضوع انتفاع است. یدر صورت تلف شدن مال - 2در صورت انقضا مدت  - ۱شود :  یم یلزا یلق.م ، حق انتفاع در موارد ذ 5۱مطابق ماده  - ۴ نکته

نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر  ینمع یحق انتفاع مدت یکه مالک برا یق.م ، در صورت ۴۴طبق ماده  - 5 نکته

 که مالک قبل از فوت خود رجوع کند. ینا

 

 

 

 

 است.  بوده  طال از  مذکور  گلدان  که  شودمی  معلوم بعدا  می شود. تملیک  متصالح  به  نقره  جنس  عنوان  به  مجانی،گلدانی صلح  عقد  در  .16

 دارد؟  وضعی چه  معامله

 است  صحیح معامله صلح، بودن مجانی لحاظ به (2     دارد. فسخ حق متصالح منظور، وصف از تخلف لحاظ به (۱

 است نافذ غیر صلح ( عقد۴             است باطل صلح عقد (3

 باشد   یم   3  ینهپاسخ گز .  16

ماده ، منظور از خود موضوع   ینموجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. در ا یق.م ، اشتباه وقت 2۰۰طبق ماده  - ۱ نکته

،  مذکورمنظور از عدم نفوذ در ماده  ینشده است . همچن یاد یزذات ن ینو وصف جانش یاست که از آن به وصف جوهر یمعامله ، اشتباه در وصف اساس

 بطالن عقد است. 

ق.م (  353آورد ) ماده  یبه عنصر قصد صدمه وارد م یراسازد ز یباشد ، قرارداد را باطل م یجنس وصف اساس ی، وقتینمعینع اشتباه درجنس - 2 نکته

 ندارد و متضرر حق فسخ عقد را خواهد داشت .  یریثباشد ، اشتباه در آن ، در صحت معامله تا یوصف فرع  ینمع یناگر جنس در ع  یول

 ق.م است . 2۰۰اشتباه در خود موضوع معامله موضوع ماده  یقق.م ، از مصاد 353اشتباه در جنس موضوع ماده  - 3 نکته

 

 

 

 است؟  باطل  اساسا زیر،   عقود  از یک کدام.17

 ناعادالنه شرایط با الحاقی قرارداد (۱

 متوفی دیون پرداخت از قبل ماترک، مجانی (انتقال2

 است شده انتقال از ممنوع قبال مالک، سوی از که شخصی توسط غیر مال بیع (3

 است شده محول فروشنده به مبیع تحویل  اجل تعیین طرفین، توافق طبق که (بیعی۴

 پاسخ است  ۴.گزینه 17

 یوند یمال توسط ورثه قبل از ادا یانتقال مجان ینشود . همچن یناعادالنه محقق شود ، باطل محسوب نم یطاگر با شرا یحت یقرارداد الحاق - ۱ نکته

 یمتوف یون، مادام که د یندنما یترکه معامالت یانهرگاه ورثه نسبت به اع  "دارد :  یق.م مقرر م 87۱جهت ماده  ین؛ به هم یستاساسا باطل ن یزمورث ن

را از انتقال  یا و، هرچند مالک سابق یرنسبت به مال غ  ی. معامله فضول "توانند آن را بر هم زنند  یم ّیاننشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و دُ یهتاد

 شود .  یممنوع کرده باشد ، از اساس باطل محسوب نم

زمان انجام تعهد  یینتواند با متعهد باشد ؟ واگذار کردن تع یانجام تعهد م یخانتخاب تار یامطرح است که آ یشهسوال هم ینا یحقوق یلدر تحل - 2 نکته

آن در  یقیحق یآن را تعهد در معنا توانینم یگرجهت د ینآن است و به هم یالزام یترفتن خاص ینتعهد و از ب یسبب دگرگون یقتبه متعهد ، در حق

توان او را  یزمان نم یچکه ه یناست ؛ چه ا یمجاز یشخص متعهد باشد تعهد یلعدم انجام آن وابسته به م یاکه انجام  ی، تعهد یرا. ز یدعالم حقوق نام

زمان انجام  یینتع یارن که اختیکرد ؛ مگر ا یو باطل تلق یآن را غرر یدتعهد تضاد دارد و با یحقوق یتبا ماه یتوضع ینآن ساخت و ا یملزم به اجرا

 باشد .  ینیتعهد مربوط به محدوده مدت مع

پول باشد ،  یمگفت : اگر مورد تعهد تسل یداست ؟ در پاسخ با یحقرارداد به متعهدله صح یزمان اجرا یینحق تع یضتفو یاشود، آ یدهاما اگر پرس - 3 نکته

است  ینهوقت و هز فباشد که مستلزم صر یزاتیتجه یازمندباشد که ن یکند که موضوع تعهد انجام عمل یبروز م یاشکال وقت یشود ، ول یتصور نم یرادیا

کرد ، نه در مدت  یزمان در مهلت عرف یینآن را حمل بر تع دیقطعا با یول یرفتهمتعهدله را پذ یلهزمان انجام تعهد به وس یینق.م  تع 22۶؛ هرچند ماده 

   ۱397/ ۱۴/۱۰آزمون   3: با متن سوال ندتطبیق مست

 ۱398/ ۱۱/۰5آزمون   7و  سوال  28/۱۰/۱397آزمون  3و همچنین ارتباط مفهومی با سوال 

 

 و درسنامه آن  ۱398/ ۰8/۰۶آزمون   7ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

یاجرا یو چگونگ یطکه در زمان ، در شرا یاتییرزمان انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهدله ، به لحاظ تغ یینواگذار شدن تع یرانامحدود و مطلق ؛ ز

 درخواست متعهدله ، موجب مجهول شدن مورد تعهد نسبت به متعهد خواهد بود.یبرایمتعهدوانتظارطوالنیفیتکلیعلت ببه یزشودونیحادث معهدت

 

 

 

 است؟  صحیح  معامالت،   در  قبولی  نقش  خصوص  در  زیر  موارد از  یک  کدام.18

 شود واقع قبض از پس تواندمی عینی، عقد در قبولی (۱

 است کافی رضا صرف رضایی، عقد در قبولی تحقق در (2

 است گرفته صورت ایجاب که شود اعالم شکلی همان به باید قبولی (3

 نشود داده ایجاب مفاد در  تغییری که است معتبر صورتی در آن رد از پس ایجاب قبولی (۴

 باشد   یم  1  ینهپاسخ گز  .  18

تواند  یم یقبول یجهبه قبض مجدد ندارد . در نت یازیکه قبض شرط صحت آن است ، اگر مال سابقا در تصرف طرف عقد باشد ، ن ینیدر عقود ع  - ۱ نکته

اشد ب هبمت یدموهوبه در  ینکه ع  یدر صورت "دارد :  یراستا مقرر م ینق.م ، در هم 8۰۰. ماده یستبر آن مترتب ن یرادیپس از قبض واقع شود و ا

 .  " یستمحتاج به قبض ن

 ، بلکه قصد انشاء و ابراز آن ضرورت دارد .   یستن یتحقق قبول ، صرف رضا کاف یبرا - 2 نکته

 باشد .  یشفاه یو قبول یکتب یجابصورت گرفته است . مثال ممکن است ا یجاباعالم شود که ا یبه همان شکل یندارد قبول یضرورت - 3 نکته

حداکثر  یدهم نکرده باشد و شا ییریتغ یجابمفهوم ندارد ، هرچند که مفاد ا یرفته و قبول یناز ب یجابمسبوق به رد باشد ؛ و اال ا یدنبا یقبول - ۴ نکته

 ."ندارد  یموثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثر یاجازه در صورت "دارد :  یراستا اشعار م یندر هم یزق.م ن 25۰کرد. ماده یتلقیدجدیجابارا بتوانآن

 

 

 

 

 است؟  نافذ  زیر،   های  وکالت  از  یک  کدام.19

           بیع جهت رشید، از مجنون وکالت (۱

 مال صلح جهت رشید، غیر از رشید وکالت (2

        هبه قبولی برای رشید، غیر از ممیز صغیر وکالت (3

 هبه قبولی برای ممیز، صغیر از ممیز غیر صغیر (وکالت۴

 باشد   یم  3 ینهپاسخ گز  .  19

انجام آن  یباشد که برا یکس یدهم با یلداده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وک یدر امر یدوکالت با "دارد :  یق.م اشعار م ۶۶2ماده  - ۱ نکته

 .  "داشته باشد  یتامر اهل

صلح  یبرا یدرش یراز غ  یدبه جهت فقدان قصد و اراده مجنون باطل و بال اثر است . وکالت رش یدبا توجه به مراتب فوق ، وکالت مجنون از رش  - 2 نکته

 .  یستمعتبر ن یزمال او ن

در  یگرانتوانند به د یتملک را دارند ، لذا م یارق.م اخت ۱2۱۴و  ۱2۱2چون به حکم مواد  یهو سف یزمم یردر خصوص تملکات بالعوض ، صغ - 3 نکته

 یبرا  یزاز مم یزمم یرلت غ وکا یاست ول یحقبول هبه صح یبرا یدرش یراز غ  یزوکالت مم ین. بنابرا یرندوکالت بگ یگرانخصوص وکالت بدهند و از د ینا

 قبول هبه ، به جهت فقدان قصد و اراده ، باطل و بالاثر است .

 

 

 

 

 2۶/۱۱/۱397تشخیص عقد باطل آزمون  2ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:

 

 و درسنامه آن ۱2/۱۱/۱397ایجاب و قبول آزمون  ۶ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:

 

 و درسنامه آن  3۰/۰۱/۱398آزمون  ۱۰ارتباط مفهومی با سوال  تطبیق مستند:

 



 «           cدفترچه»  با آزمون های مفهومی مهارتی دادِاستان( 98آزمون وکالت حقوق مدنی ) تطبیق مستند

 
                       

 

 

 حقوق دانان هوشمند، فقط ادعایی را می پذیرند که مستند و مستدل باشد. 
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 (خط 6) 051-36050072: تلفن 375 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 021-66565511: تهران تلفن          

 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی
 بگیرید  تحویل  منزل در را کتاب

                     Dadestanbook.ir        051-31601060 
 

 است؟ ترکه  نصف  ورثه،  از یک  کدام  فرض  .20

  باشد دیگر همسر از اگرچه متوفی، برای اوالد نبودن صورت در زوجه، (۱

 باشد فرد به منحصر که صورتی ،در تنها ابی یا ابوینی خواهر (2

      باشد فرد به منحصر فرزند اگر پسر، یا دختر از یک هر (3

 باشد تنها اگر امی، (کالله۴

 باشد   یم   2  ینهپاسخ گز  .  20

 ق.م ، فرض سه وارث نصف ترکه است:  899ماده  - ۱ نکته

 باشد؛ یگرمتوفا اگرچه ازشوهر د یشوهر در صورت نبودن اوالد برا - ۱

 دختر اگر فرزند منحصر باشد؛ - 2

 که منحصر به فرد باشد. یتنها در صورت یاب یا ینیخواهر ابو - 3

 ق.م ، فرض دو وارث ربع ترکه است: 9۰۰وفق ماده  - 2 نکته

 شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد؛ - ۱

 زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد. یازوجه  - 2

 اگر تنها باشد. یق.م ، فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کالله ام 9۰۴مطابق ماده  - 3 نکته

در دو ماده فوق ) مواد  یناز مذکور یربه غ  یگروراث د ":  یدگو یق.م م 898جهت ماده  ینه قرابت بر است ، نه فرض بر . به همورث ینپسر در ب - ۴ نکته

 برند. ی( به قرابت ارث م 897و  89۶

 
 
 ستان را هم به دقت بخوانید.  مهارتی دادا  تطبیق مستند سایر دروس آزمون های مفهومی   -

 

 د باشید.و مویموفق 
 واحد کارشناسی و برنامه ریزی آزمون 

 

 :نظام نوین آموزشیآمایش گزیده ای از سخنان استاد قاضی زاده در 

 . الزم است تسلطهم کافی نیست،  فهمیدن کافی نیست،خواندن،برای موفقیت 

 

 و درسنامه آن.   ۱7/۰3/۱398آزمون   ۱5ارتباط مفهومی سهم االرث با سوال  تطبیق مستند:

 


