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كداميك از دفاتر ثبت ذيل الذكر الزم نيست توسط دادستان شهرستان شماره گذاري و امضاء شده و به مهر دادسرا ممهور  1 .

 شود؟

  دفتر ثبت موقوفات. ب    دفتر گواهي امضاء. الف  

 دفتر امالك مجهول المالك. د    دفتر ثبت شركتها. ج  

 : .....................بررسي مقررات مربوط به انواع ثبت عادي و ثبت عمومي امالك حاكي از اين است كه2 . 

 .ثبت عمومي و عادي هر دو اجباري بوده اند. الف  

 .ثبت عمومي الزامي و ثبت عادي اختياري بوده است. ب  

 .بوده و ثبت عادي در مقاطعي اختياري و در مقاطع ديگر اجباري بوده استثبت عمومي در هر حال اجباري . ج  

 .ثبت عمومي در مقاطعي اختياري و در مقاطع ديگر اجباري بوده است در حاليكه ثبت عادي در هر حال اختياري بوده است. د  

الوه بر روزنامه كثيراالنتشار در كداميك از آگهي هاي مربوط به ثبت عمومي امالك بايستي به لحاظ آثار حقوقي آن ع3 . 

 روزنامه رسمي هم چاپ شود؟

 آگهي نوبتي نوبت اول. ب  آگهي مقدماتي نوبت اول. الف  

 آگهي تحديدي. د    آگهي ثبت عمومي. ج  

 ؟نيستدر كدام مورد تعيين وقت براي تعيين حدود و عمليات تحديدي احتياج 4 . 

 اي سند مالكيت به إذن مالك زميندر مورد اعيان احداث شده در زمين دار. الف  

 .نسبت به مابقي امالك مشاعي كه در مورد قسمتي از آن درخواست ثبت شده و قبال تحديد شده است. ب  

 .در صورتي كه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت و شهرداري و يا حريم قانوني آنها باشد. ج  

 .المالك كه در اجراي قانون اصالحات ارضي به زارعان واگذار شده است نسبت به امالك مجهول. د  

  .ناميد................ تصرف مورث را مي توان تصرف وارث تلقي كرده و آن را مي توان تصرف 5 . 

 تصرف بالمباشره. د  تصرف معنوي. ج  تصرف حسي. ب  تصرف مادي. الف  

مطابق قانون ثبت در معامالت با حق استرداد كه شامل معامالت با شرط خيار مثل بيع شرط يا به عنوان قطعي با شرط نذر 6 . 

 شود مالكيت مال متعلق به چه شخصي است؟  خارج مي

 انتقال دهنده . ب  .كامالً مطابق مقررات حقوق مدني است. الف  

 نده اتقال گير. د  .هر كدام تقاضاي ثبت نمايند. ج  

 چه شخصي حق درخواست ثبت عمومي امالك دولتي را دارد؟7 . 

      اداره دارايي. الف  

  رئيس جمهور يا معاون اول او يا هر يك از استانداران. ب  

  .اداره اي كه ملك دولتي در تصرف آن است. ج  

 اداره مسكن و شهرسازي. د  
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 ثبتي است؟كداميك از موارد ذيل از مصاديق مال مجهول المالك 8 . 

 .مال غير منقولي كه نسبت به آن در مهلت مقرر تقاضاي ثبت نشده باشد اعم از اين كه مالك آن معلوم باشد يا نه. الف  

 .مال غير منقولي كه مالك آن معلوم نباشد. ب  

 .مال غير منقولي كه مالك معلوم نداشته و نسبت به آن در مهلت مقرر تقاضاي ثبت نشده باشد. ج  

 .ل غيرمنقولي كه مالك آن معلوم بوده و ليكن نسبت به آن در مهلت مقرر تقاضاي ثبت نشده باشدما. د  

 در مورد موقوفات عام المنفعه اي كه داراي متولي خاصي است چه كسي يا كساني حق اعتراض بر ثبت دارند؟9 . 

    اداره اوقاف. الف  

 متولي، ناظر يا اداره اوقاف. ب  

  هر يك از موقوف عليهممتولي، ناظر يا . ج  

 متولي يا اداره اوقاف. د  

 اگر اعتراض بر حد از ناحيه شخص غير مجاور به عمل آمده باشد تكليف اداره ثبت چه خواهد بود؟10 . 

 اظهارنظر ذيل دادخواست اعتراض و دعوت از رئيس دادگاه عمومي جهت تأييد آن. الف  

 ارسال به دادگاه جهت رسيدگي. ب  

 ه هيأت تشخيصارجاع ب. ج  

 اظهارنظر رئيس اداره ثبت در ذيل دادخواست اعتراض مبني بر غيرمؤثر بودن آن و ابالغ به معترض. د  

در موارد اعتراض بر حدود يا حقوق ارتفاقي اگر مورد اعتراض از امالكي باشد كه در جريان اصالحات ارضي به زارعين 11 . 

سهم مالك قرار گرفته و يا مربوط به مستثنيات باشد مرجع رسيدگي به اعتراض  واگذار شده يا مربوط به قطعاتي باشد كه در

 كدام است؟

  اداره ثبت. ب    هيأت نظارت. الف  

 دادگاه عمومي. د    هيأت تشخيص. ج  

 .واگذار شده باشد....................... منافع ملك در صورتي در دفتر امالك ثبت مي شود كه براي مدتي بيش از 12 . 

 پنج سال. د  دو سال. ج  سه سال. ب  چهار سال. الف  

 كدام گزينه درباه مفهوم تفكيك ملك صحيح است؟13 . 

 .ملك قابل تفكيك نبوده و فقط ساختمان قابل تفكيك است. الف  

 .تنها ملك مفروز قابل تفكيك به قطعات كوچكتر ست. ب  

 .تنها ملك مشاع قابل تفكيك به قطعات كوچكتر ست. ج  

 .ملك مفروز و هم ملك مشاع قابل تفكيك به قطعات كوچكتر استهم . د  
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همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به نام او «قانون ثبت  22مطابق ماده 14 . 

ملك از مالك رسمي ارث به او رسيده ثبت شده يا كسي كه ملك به او منتقل شده و اين انتقال در دفتر امالك ثبت شده يا اينكه 

 تنها استثناء وارد بر آن كدام است؟».باشد مالك خواهد شناخت

    اسناد مالكيت معارض. الف  

 صدور سند مالكيت جديد. ب  

  سند مالكيت صادره بدون رعايت تشريفات قانوني. ج  

 تبديل اسناد مالكيت مشاعي. د  

 ...................... .هرگاه رأي داور مخالف مندرجات دفتر امالك يا سند مالكيت باشد 15 . 

  .رأي داور باطل مي باشد. الف

 .رأي داور اگر با رعايت مقررات قانوني صادر شود صحيح بوده و ليكن قابل اعتراض در هيأت نظارت است. ب

 .مندرجات سند باطل مي باشد. ج  

 .اصالح مي شودمندرجات سند . د  

 مرجع رسيدگي به شكايت از دستور اجراي سند كدام است؟16 . 

  دادگاه عمومي محل اقامت معترض. الف  

 .دادگاه عمومي محلي كه دستور در حوزه آن صادر شده است. ب  

    هيأت نظارت. ج  

 دادگاه عمومي محل اقامت معترض عنه. د  

 قطعي محسوب مي شود؟در كداميك از موارد زير رأي هيأت نظارت 17 . 

 شكايت از نظر رئيس اداره ثبت درخصوص شكايت نسبت به اجراء سند. الف  

 .اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملك در دفتر امالك مورد توجه قرار گيرد. ب  

 تشخيص تعارض اسناد مالكيت. ج  

 درخواست ثبت درصورت اختالف يا اشتباه يا تزاحم در تصرف اشخاصرفع اختالف و ابطال يا اصالح . د  

 .است................. درخواست ايجاد وحدت رويه از شوراي عالي ثبت از وظايف و اختيارات 18 . 

  رئيس ديوان عدالت اداري. الف  

 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك. ب  

    رئيس قوه قضائيه. ج  

 رئيس هيأت نظارت. د  
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در يك بخش از حوزه ثبتي معين از روي اشتباه آگهي نوبتي الزم منتشر نشود و بعد  اگر در جريان ثبت عمومي امالك واقع. 91

قانون  22ثبتي و صدور سند مالكيت به نام متقاضي ثبت شخص ديگر معترض آن باشد بر اساس مفاد ماده  از پايان عمليات

 . ......... ثبت وي

 .م رعايت قانون مي تواند اعتراض خود را به اداره ثبت ارائه كندبه دليل عد. الف  

 .به دليل عدم رعايت قانون مي تواند دعوي خود را مبني بر ابطال يا اصالح سند به دادگاه عمومي ارائه كند. ب  

 .به دليل پايان عمليات ثبتي حق اعتراض ندارد. ج  

 .نمايد حق مالكيت خود در دادگاه مي تواند قيمت زمين را از مالك ثبتي دريافتبه دليل پايان عمليات ثبتي در صورت اثبات . د  

 اگر در تنظيم سند رسمي مقررات راجع به تمبر رعايت نشده باشد چه اثري خواهد داشت؟20 . 

 .به عنوان سند بطور كلي فاقد اعتبار خواهد بود. الف  

 .شد از رسميت خارج شده و صرفا سند عادي محسوب خواهد. ب  

 .اعتبار سند رسمي صرفا به خاطر آن مخدوش نمي شود. ج  

 .با تنفيذ دادگاه اعتبار سند رسمي را خواهد داشت. د  

كداميك از اسناد ذيل بر اساس ضوابط قانون مدني به لحاظ تنظيم در اداره ثبت اسناد و امالك سند رسمي محسوب شده و . 21

 ؟شود نميعرف ثبتي سند رسمي تلقي درحاليكه در . مهمترين آن نوع اسناد است

 گواهينامه رانندگي. ب  هبه نامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي. الف  

 سند مالكيت. د    شناسنامه. ج  

 در كداميك از موارد ذيل راجع به اموال غير منقول ثبت الزامي سند مطرح نشده است؟22 . 

 هتقسيم نام. د  هبه نامه. ج  شركت نامه. ب  صلح نامه. الف  

سند از ........................  سند است كه احدي نمي تواند با قبول تعلق و صدور  .....................منظور از مندرجات سند رسمي 23 . 

 .ناحيه او منكر واقعيت آن شود

 مفاد عبارات –عبارات . ب    عبارات –مفاد عبارات . الف  

 عبارات -امضاء و تاريخ  عبارات،. د  مفاد محتويات –مفاد عبارات . ج  

 صدور اجرائيه درباره كداميك از اسناد ذيل امكانپذير است؟24 . 

 .سند رسمي باموضوع تعهد به تسليم دوچرخه اي كه شخص ثالث متصرف و مدعي مالكيت آن است. الف  

 اقرارنامه رسمي دال بر بدهكاري به ميزان ده ميليون ريال بصورت عندالمطالبه. ب  

 اد جعاله منعقده بين بانك و مشتري آنقرارد. ج  

 سند رسمي مالكيت شصت هزار متر مربع زمين زراعي. د  

 مرجع صدور اجرائيه درمورد مهريه راجع به مال منقول كدامست؟25 . 

 دادگاه صالح. ب  دفتر ازدواج و طالق ثبت كننده سند. الف  

  تنظيم كننده سنددفترخانه اسناد رسمي . د  هر يك از دفاتر اسناد رسمي. ج  
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