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 يست؟چمنظور از قابل تقسيم بودن ملك مشاع در اخذ به شفعه .1

 .نگردد ����ءم شود كه هيچگونه ضرري متوجه ييعني طوري تقس . الف 

 يعني طوري تقسيم شود كه ضرري به حق شخص ثالث وارد نيايد .  ب 

 متوجه شركاء نگردد.يعني در اثر تقسيم، ضرر فاحشي  .  ج 

 يعني قابل تفكيك بودن مال به منقول و غير منقول بدون ايراد ضرر به مالكين .  د 

 مالك ثمني كه شفيع بابت تمليك موضوع شفعه بايد به خريدار پرداخت كند چيست؟2 . 

 هزينه هاي تسليم آنثمني است اعم از ثمن مقرر در قرارداد بيع و    .الف 

 ثمني است كه خريدار بموجب عقد بيع به بايع پرداخت كرده است .  ب 

 مني است كه خريدار آنرا باختيار خود تعيين مي كندث .  ج 

 ثمني است كه به نرخ روز در تاريخ اخذ به شفعه تعيين مي شود   د 

 جود در مال موضوع شفعه را دارد؟در كداميك از موارد زير شفيع حق مطالبه ارش بابت عيب مو3 . 

 اگر مشتري در حين بيع و شفيع در حين اخذ به شفعه آگاه به وجود عيب باشد   .الف 

 اگر بعد از اخذ به شفعه، عيب بدون تعدي و تفريط مشتري واقع شده باشد   .ب 

 اگر شفيع در حين اخذ به شفعه و مشتري در حين بيع، جاهل بر عيب باشد   .ج 

 اگر قبل از اخذ به شفعه، عيب در نزد مشتري واقع شده باشد   .د 

 قبض موصي به از طرف موصي له چه تاثيري در وصيت دارد؟4 . 

 اگر بعد از فوت موصي باشد، مانع رد وصيت مي شود   .الف 

 اگر بعد از فوت موصي باشد، مانع رد وصيت نمي شود   .ب 

 رد وصيت مي شوداگر قبل از فوت موصي باشد، مانع  .  ج 

 اگر قبل از فوت موصي باشد، تمليك موصي به محقق مي گردد   .د 

 آورد چيست؟ اثر اخذ به شفعه بر معامالتي كه مشتري قبل از اخذ به شفعه و در زمان مالكيت خود به عمل مي5 . 

  شود موجب انفساخ مي   .ب   شود موجب بطالن مي .  الف 

 اثري ندارد و معامالت صحيح است   .د دشو موجب ايجاد حق فسخ مي .  ج 

 كدام خيار مشتري مقدم بر حق اخذ به شفعه مي شود؟6 . 

 خيار شرط   .د خيار تدليس   .ج خيار غبن   .ب صفقهتبعض خيار    .الف 

 در باره اخذ به شفعه كدام گزينه صحيح است؟7 . 

 مي شوددر اخذ به شفعه، خريدار قائم مقام خاص شفيع محسوب    .الف 

 خودداري شريك از خريد سهم شريك ديگر، موجب اسقاط حق شفعه است   .ب 

 هبه سهم خود را انتقال دهد، شريك ديگر حق اخذ به شفعه دارد با عقداگر شريك    .ج 

   متوفي نمي توانند نسبت به سهم خود حق شفعه را اجرا كنند )هريك از ورثه شريك (شفيع   .د 
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 كي جزو عقود محسوب مي شود؟آيا وصيت تملي8 . 

 عقد بودن وصيت تمليكي صراحتا در نزد فقهاي اماميه مشهور است   .الف 

 در نزد دكترين حقوق ايران وصيت تمليكي عقد محسوب نمي شود    .ب 

 عقد بودن وصيت تمليكي صراحتا در قانون مدني ياد شده است   .ج 

 ول مشهور اماميه پيروي نكرده استدر عقدي بودن وصيت تمليكي، قانون از ق   .د 

 كدام گزينه در تشريح رد وصيت نادرست است؟9 . 

 عدم رضايت موصي له بر وصيت براي رد آن كافي است.    .الف 

 رد وصيت عبارتست از اعالم موصي له به نپذيرفتن موصي به    .ب 

 رد ممكن است قبل يا بعد از فوت موصي واقع گردد.   .ج 

 شود. هر فعل يا لفظي كه داللت بر آن نمايد واقع ميرد به  . د 

 آيا وصيت تمليكي از طرف محجور معتبر است؟10 . 

 خير، مگر اينكه ولي يا قيم وي بعنوان نمايندگي از وي وصيت كند   .الف 

 آري، مگر اينكه حالت حجر قبل از قبول موصي له واقع شده باشد   .ب 

 وصيت واقع شده باشد افشاءآري، اگر حجر بعد از    .ج 

 خير، مگر اينكه وصيت وي متضمن شرط عوض مقابل باشد   د. 

 آيا محجور بودن موصي له  تاثيري در اعتبار وصيت دارد؟11 . 

 وصيت غير نافذ است و با رفع حجر نافذ ميگردد   .الف 

 موجب بطالن وصيت است   .ب 

 محجور خواهد بود خير، ولي قبول و رد وصيت با ولي يا قيم   .ج 

 هيچ تاثيري به اعتبار وصيت ندارد   .د 

 در مورد وصيت تمليكي به اشخاص غير محصور، كدام گزينه صحيح است؟12 . 

 نحوه تقسيم موصي به را وصي تعيين مي كند   .الف 

 در اين حالت موصي به تقسيم نمي گردد   .ب 

 دنشو ميدر نظر گرفته  در تقسيم موصي به، اشخاص در تمام نقاط كشور   .ج 

 موصي به به تساوي بين اشخاص تقسيم مي شود   .د 

 كدام حق، غير قابل وصيت است؟13 . 

  حق طلب دين از بدهكار   .د   حق مربوط به شخصيت   .ج حق تحجير . ب حق خيار غبن .  الف 
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 آيا مورد مجهول را مي توان بعنوان موصي به قرار داد؟14 . 

 آري، اگر  تماما مجهول هم باشد حتي براي موصي   .الف 

 خير، حتي اگر فقط براي موصي معلوم باشد   .ب 

 خير، حتي اگر فقط براي موصي له معلوم باشد   .ج 

 آري، اگر در حقيقت معلوم ولي براي وصي و موصي له مجهول باشد  . د 

 نسبت به مازاد بر ثلث وصيت است؟ در كداميك از حالتهاي زير، اجازه ورثه موجب تنفيذ وصيت15 . 

 اجازه وارث ورشكسته منوط به انعقاد قرارداد ارفاقي است   .الف 

 اجازه وارث موصي منوط بر رشيد بودن است   .ب 

 اجازه وارث محجور منوط به موافقت دادگاه است  . ج 

 اجازه وارث محجور منوط به موافقت ورثه وي است   .د 

اي واجبات مالي، بدني و تبرعي داشته باشد و ثلث تركه براي اجراي همه آن كافي نباشد. به چه اولويتي اجرا اگر وصيت جنبه ه16 . 

 مي شود؟

 مربوط به واجبات بدني سپس تبرعي و مالي نخست وصيت   .الف 

 نخست وصيت مربوط به واجبات تبرعي سپس مالي و بدني   .ب 

 بدني و تبرعي بطور متساوي اجرا مي شوددر ميزان ثلث تركه جنبه هاي مالي،  . ج 

  نخست وصيت هاي مربوط به واجبات مالي سپس بدني و تبرعي . د 

 آيا موصي ضمن وصيت مي تواند ورثه و يا يكي از آنها را از ارث محروم كند؟17 . 

 جه اين حق را نداردهيچ و خير، به   .الف 

 ه دستنويس باشدشكل وصيتنامبه شرط اينكه اين وصيت ه آري، ب   .ب 

 خير، فقط ورثه اناث خود را مي تواند از ارث محروم نمايد . ج 

 ينكه در حالت مرض الموت نباشداآري، بشرط    .د 

 در باره صالحيت تعيين وصي كدام گزينه صحيح است؟18 . 

 با نبود پدر يا جد پدري، مادر حق تعيين وصي بر صغير را دارد   .الف 

 تعيين وصي بر صغير با پدر  ، مادر و سپس با جد پدري استاولويت در    .ب 

 تعيين وصي حقي است كه تنها اختصاص به پدر و مادر دارد   .ج 

 صغير وصيت كندو سپس تمليك آن پس از بلوغ به مادر مي تواند براي اداره ثلث    .د 

 در كداميك از موارد زير وصيت باطل است؟19 . 

 عدم تعيين حق الزحمه براي وصي   .ب ث اموال خودوصيت مادر در ثل   .الف 

  وصيت بر انجام امور مطلق كه داللت بر امر معيني نكند   .د وصيت به بيش از ثلث تركه   .ج 
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 كداميك از موارد زير از ويژگيهاي ناظر استصوابي در اعمال وصي است؟20 . 

 منوط بر اجازه ناظر است اعمال وصي تنفيذ   .الف 

 حق اعتراض ناظر به اعمال وصي    .ب 

 حق مداخله ناظر در اجراي وصيت   .ج 

  اعمال حقوقي وصي منوط به اجازه ناظر نيست   .د 

 كدام گزينه در باره وضعيت حقوقي عقد وصيت صحيح است؟21 . 

 عقد وصيت نسبت به وصي در زمان حيات موصي، الزم است   .الف 

 وبراي موصي له الزم است عقد وصيت براي موصي جايز    .ب 

 عقد وصيت با فوت موصي و با قبول و قبض موصي له الزم مي شود   .ج 

  عقد وصيت اعم از تمليكي و عهدي، عقدي است الزم   .د 

 وصي در چه حالتي فقط با ثبوت خيانت قابل عزل است؟22 . 

 وقتي وصي از طرف مادر تعيين شده باشد   .الف 

 ولي تعيين شده باشد وقتي وصي از طرف   .ب 

 وقتي وصي از طرف جد پدري تعيين شده باشد   .ج 

 تعيين شده باشد )وقتي وصي از طرف حاكم (دادگاه   .د 

 كدام قانون متضمن مقررات راجع به تشريفات تنظيم وصيت نامه مي باشد؟23 . 

 1319قانون امور حسبي    .ب  1307قانون مدني    .الف 

 1310قانون ثبت اسناد و امالك    .د  1311قانون تجارت    .ج 

 در كداميك از موارد زير وصيتنامه خود نوشت فاقد اعتبار محسوب مي شود؟24 . 

 اگر وصيتنامه به زبان خارجي نوشته شده باشد   .الف 

 فاقد تاريخ سال باشد ولي تاريخ آن بنحوي قابل تعيين باشد   .ب 

 نوشته شده باشد اگر تاريخ وصيت بعد از امضاء   .ج 

 اگر قسمتي از وصيت به خط خود موصي نوشته نشده باشد   .د 

 طبق قانون، در كداميك از موارد زير وصيت معتبر است؟25 . 

 العاده كه در ظرف مدت مقرر  به تصديق دادگاه نرسيده باشد قوصيت در وضعيت فو   .الف 

 وصيت متضرر هستنداقرار به صحت وصيت از طرف اشخاصي كه از وجود    .ب 

 وصيت كتبي حتي فاقد يكي از شرايط الزم براي تنظيم وصيتنامه باشد   .ج 

  اقرار اكثر اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت   .د 
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 كداميك از تقسيم بندي در ارث قرابت نسبي، مورد توجه قانون مدني كشورمان قرار گرفته است؟26 . 

 افقي-نزولي-اقرباي صعوديت نسبي به بتقسيم قرا   .الف 

 ت نسبي به اقرباي عمودي و اقرباي به خط اطرافبتقسيم قرا   .ب 

 ت نسبي به سه طبقه به اعتبار نزديكي به ميتبتقسيم قرا   .ج 

 ت نسبي به اقرباي ابي و اقرباي اميبتقسيم قرا   .د 

 در باره ارث، كدام گزينه صحيح است؟27 . 

 از زوجين از يكديگر ارث مي برندخويشاوندان هر يك    .الف 

 رابطه سببي در ارث، از رابطه بين زن و شوهر ايجاد مي شود   .ب 

 زوجيت اعم از دائمي و يا موقت موجب ارث است .  ج 

 در حقوق مدني طبقه والء نيز موجب رابطه سببي در ارث مي گردد   .د 

 وراثت حمل منوط بر چه شرطي است؟28 . 

 ب ارث استجنيز مو  طفه بعد از فوت مورثانعقاد ن   .الف 

 انعقاد نطفه در حين فوت مورث و زنده متولد شدن وي   .ب 

 زنده متولد شدن قبل از فوت مورث و لو به چند لحظه   .ج 

  زنده متولد شدن و ادامه زندگي حداقل براي چند روز   .د 

 يگر ورثه مي شود؟حمل در كداميك از حاالت زير مانع از تقسيم تركه به د29 . 

 هرگاه متوفي داراي زوجه حامله اوالد اعمام و اخوال باشد   .الف 

 هرگاه متوفي داراي زوجه حامله ، اعمام و اخوال باشد   .ب 

 هرگاه متوفي داراي برادر و خواهر  و همچنين زوجه او از عقد موقت حامله باشد.   .ج 

 حامله باشدهرگاه متوفي داراي چند اوالد و زوجه    .د 

 اگر پدر و پسري بسبب حادثه تصادف فوت كنند، كداميك از ديگري ارث مي برد؟30 . 

 هر يك كه تاريخ فوت آن دقيقا معلوم نيست از ديگري كه تاريخ فوتش معلوم است ارث مي برد   .الف 

 اگر تاريخ فوت هيچيك معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند   .ب 

 ت هر دو در يك زمان معين باشد، پسر متوفي از پدر متوفي ارث مي برداگر تاريخ فو   .ج 

 برند. هر دو در يك زمان باشد از يكديگر ارث مياگر تاريخ فوت    .د 

در صورتي كه در حين فوت مورث وارث غائب مفقوداالثر باشد يعني از غيبت او مدت مديدي گذشته و از او هيچ خبري در دست 31 . 

 ز تفحص اطالعي از او به دست نيايد تكليف چيست؟نيست و بعد ا

 شود شود و وارث تلقي مي حيات او استصحاب مي   .الف 

 شود شود و وارث تلقي نمي متوفي فرض مي   .ب 

 شود شود اما وارث تلقي نمي حيات او استصحاب مي   .ج 
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  شود كل ماترك تا تعيين تكليف حيات يا فوت او بين ساير ورثه تقسيم مي   .د 

  
 

  در مورد اعتبار وصيت كدام گزينه نادرست است؟32 . 

 سال بگذرد اين وصيت معتبر نيست 50يا  40اگر مدت مديدي از وصيت بگذرد مثال ازوصيت    .الف 

 آيد رجوع از وصيت به وسيله اراده موصي به عمل مي   .ب 

 وصيت مقيد يا مشروط فقط در زمان قيد و شرط معتبر است   .ج 

  شود در صورت ترديد در بقايي وصيت يا رجوع از آن بقاي وصيت استصحاب مي   .د 

 كداميك از اشخاص  ممنوع از ارث پدري است؟33 . 

  ولد شبهه   .ب  ولد مكره   .الف 

 فرزندي كه در نتيجه لقاح مصنوعي متولد مي شود   .د  ولد الزنا   .ج 

 تركه به ورثه دارد؟قبول و رد تركه چه تاثيري در انتقال 34 . 

 با رد تركه، انتقال سهم مشروط به قبول وي مي شود   .الف 

 متوفي است تعهداتديون و  نسبت بهقبول تركه متضمن مسئوليت ورثه    .ب 

 رد تركه موجب عدم انتقال سهم  به رد كننده مي شود   .ج 

 رد تركه هيچ تاثيري در استحقاق وارث بر سهم االرث ندارد   .د 

 در تقسيم ديون متعلق به تركه، پرداخت كدام طلب بر طلب هاي ديگر ارجحيت دارد؟35 . 

 هزينه بيمارستان در ظرف يكسال قبل از فوت   .الف 

 نفقه زن براي زمان گذشته   .ب 

 االجاره لطلب بابت ما   .ج 

 ماه قبل از فوت 3دستمزد باغبان براي مدت    .د 

 ت؟حجب حرماني در ارث چيس36 . 

 يعني كساني كه از ورثه بموجب شرع اسالمي تماما از ارث محروم هستند   .الف 

 دنيعني وجود خويشاوندان نزديكي كه مانع از ارث بردن خويشاوندان دور مي شو   .ب 

 يعني وجود خويشاوندان نسبي كه مانع از ارث بردن خويشاوندان سببي مي شود   .ج 

 بترتيب طبقه بعدي را از ارث محروم مي كنديعني وجود طبقه اول    .د 

 برد؟ در چه صورت زوجه مطلقه پس از طالق از زوج ارث مي 37 . 

 اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد با جمع ساير شرايط   .الف 

 برد در هر حال درطالق رجعي يا بعد از  عده زن ارث مي   .ب 

 برد افته  و زوجه هيچ ارثي نميپس از طالق رابطه زوجيت پايان ي   .ج 

  برد اگر زوجه شوهر نكرده باشد به هرحال از زوج سابق ارث مي   .د 
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  مقصود از تحرير تركه چيست؟38 . 

 تعيين مقدار تركه و ديون متوفي   .الف 

 تعيين مقدار تركه و اموال متوفي   .ب 

 تعيين مقدار تركه و وارث   .ج 

 ما ترك از تلف و حيف و ميل شدنحفاظت و نگاهداري  .  د 

 اگر ورثه متوفي عبارت از اجداد، كالله ابويني، كالله امي، زوجه باشد، سهم خويشاوندان ابويني چقدر است؟39 . 

 پنج دوازدهم   .د هشت دوازدهم   .ج هفت دوازدهم   .ب چهار ششم   .الف 

 خويشاوندان مادري بر خويشاوندان پدري ترجيح دارد؟طبق قانون مدني، در كداميك از موارد ارث، 40 . 

 اگر ورثه متوفي عبارت از جد ابي و جد امي باشد   .الف 

 باشند اگر ورثه متوفي عبارت از اخوه ابويني، اخوه امي، اخوه ابي  . ب 

 ورثه متوفي عبارت از پسر و چند دختر باشد   ج. 

 )در توارث بين زوجين (زوجه و يا زوج   .د 
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