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 رقابل استفاده شود، يدر طول مدت عقد مزارعه غ ين كشاورزياگر زم. 1

 شود. يمزارع مسلط به فسخ عقد مزارعه م-الف  

 شود.  يعقد مزارعه منفسخ م- ب  

 شود. يعقد مزارعه باطل م-ج  

 شود.  يم باطلن ممكن نباشد، عقد مزارعه يكه اصالح زم يفقط در صورت-د  

داشته  يل عدم مراقبت ارزش كمتريكه بدست آمده بدل يجه محصوليمدت مزارعه عمل را ترك كرده و در نت ياگر عامل در اثنا. 2
 خواهد داشت؟    يريچه تأث اين عمل باشد

 د.يافت نمايمت را به عنوان خسارت از عامل دريحق دارد تفاوت قمزارع  -الف  
 .شودين محسوب ميرا عامل اميد زيآيش نميپ يچ اشكاليه- ب  

 .نخواهد داشت يشود و عامل حقيكل محصول متعلق به مزارع م-ج  

 .ت المثل عمل خواهد بودرن و عامل مستحق اجيشود و مزارع مستحق اجرت المثل زميعقد مزارعه باطل م-د  

ف عقد يدهد تكل گر عامل در عقد مزارعه در اثنا يا در ابتدايِ آن عمل را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام. ا3
 شود؟ يمزارعه چه م

 .كند انجام ميفقط حاكم به تقاضايِ مزارع عامل را اجبارِ به -الف  

 .شوديعقد مزارعه منفسخ م- ب  

  دهد و در صورت عدم امكان، مزارع  ا عمل را به خرج عامل ادامه مييكند  انجام ميحاكم به تقاضايِ مزارع عامل را اجبارِ به-ج  
 .ردحقّ فسخ دا  
 دهد و در صورت عدم امكان، مزارع حقّ فسخ دارد. مزارع عمل را به خرج عامل ادامه مي يفقط حاكم حسب تقاضا-د  

 ؟ندارد. كدام گزينه با ماهيت عقد مزارعه مطابقت 4
 ا عامل باشدينكه تمام ثمره مال مزارع يشرط ا-الف  

 زء مشاع باشد.در عقد مزارعه سهم هر كدام از عامل و مزارع به صورت ج- ب  

  .طَرَف مقابِل بدهددر مزارعه شَرط شودكه يكي از دو طرف عالوه بر حصه، از حاصل مال ديگري نيز به-ج  
 .د مباشرت عامل شده باشديدر عقْد مزارعه ق-د  
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 كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود،  يدر موارد. 5

  كه عمل انجام شده است خواهد بود به  يوه به نسبت مدتياز م يدر فرض فسخ عامل در هر دو مورد مستحق سهم-الف  
 رت المثل خواهد شد.  ا جخالف فرض بطالن كه ثمره مال مالك و عامل مستحق   

 ست.ين يزيدر هر دو مورد عامل مستحق چ- ب  

 المثل خواهد بود.   در هر دو مورد تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت-ج  

  كه عمل انجام شده است خواهد بود به خالف  يوه به نسبت مدتياز م يالن عامل در هر دو مورد مستحق سهمدر فرض بط-د  
 جرت المثل خواهد شد.  ا فرض فسخ كه ثمره مال مالك و عامل مستحق   

 دارد؟ يل نباشد، عقد حواله چه حكميون به محيه مديعل اگر در حواله محال. 6

 .ل را دارديه متعاقباً حق رجوع به محيعلچه قصد تبرع داشته باشد چه نداشته باشد، محاله قبول كنديعل اگر محال-الف  

 .ه نداشته باشديعلبه محال ينيكه محتال د ياحواله يعني- ب  

 .ل را دارديمحه قبول كند و قصد تبرّع هم نداشته باشد، حق رجوع بهيعل اگر محال-ج  

 .ه محتال نداشته باشدب ينيل ديكه در آن محيا حواله يعني-د  

   نيه به پرداخت ديعل محال ييدر صورت عدم توانا. 7

 حواله قابل فسخ است مطلقا-الف  

 ح است.يدر حواله ندارد و حواله صح يريتأث ييعدم توانا- ب  

 حواله باطل است مطلقاً-ج  

 .شودياگر محتال جاهل به اعسار باشد، مسلط به فسخ م يح است وليحواله صح-د  

   شود؟يه به محتال مشغول ميعل ذمة محال يچه زمان در. 8

 محال عليهبعد از مراجعه محتال به -الف  

 ه استيمركب از انعقاد و قبول محال عل يبعد از تحقق حواله كه امر- ب  

 محيل  بعد از مراجعه محتال به-ج  

 محيل و محتالبعد از قبول -د  

 ؟ ون باشديمد يگريد به ديبا يدر حواله چه كس. 9

 ل.يه به محيد به محتال بدهكار باشد و هم محال عليل بايهم مح-الف  
 ل به محتال بدهكار باشد.يد محيفقط با- ب  

 ليه به محيعل محال يبدهكار-ج  
 ه بدهكار باشد.يعل د محتال به محاليفقط با-د  
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 ست؟يه بر عهدة كياز صرف استعمال مورد عار يضمان منقصت  ناش. 10

 ر.ير است نه مستعيه معنه بر عهد-الف  
 ر است مگر شرط خالف شده باشد.يبر عهدة مع- ب  

 ر است مگر شرط خالف شده باشد.يبرعهدة مستع-ج  

 .م كننديمربوطه را تقس يهانهيد بالمناصفه هزير است و باير و مستعيمع يبر عهدة هر دو-د  

 دارند؟  يچه حكمقمار و اجاره آالت يگريزدن انبار چوب دآتش يه فندك برايعار. 11

 ت موضوعيل نامشروعيه آالت قمار به دليت جهت و عاريل نامشروعيدل(اجاره فندك) بهيهر دو باطلند اول-الف  

 ت جهت باطلند.يل نامشروعيهر دو به دل- ب  

 ت جهتيل نامشروعيه آالت قمار به دليت موضوع و عاريل نامشروعيدل(اجاره فندك) بهيهر دو باطلند اول-ج  

 ت موضوع باطلند.يل نامشروعيدو به دل هر-د  

 ست؟يعه چيف عقد وديشود، تكلعه مودع محجور(مجنون)ياگر در عقد ود. 12

 د.يمودع مسترد نما يرا به ول يد مال ودعيشود و مستودع با يعه منفسخ ميعقد ود-الف  
 شود. يعه باطل ميود- ب  

 د.يه شخص مودع مسترد نمارا ب يد مستودع مال ودعيشود و با يعه منفسخ ميود-ج  
 شود. يمودع مسلّط به فسخ م يول-د  

 گذارد؟يعه ميدر عقد ود يد چه اثريط نمايو تفر يعه تعدياگر مستودع در مال مورد ود. 13

 ن عقد ندارد.يدر ا يط اثريو تفر يتعد-الف  

 جاد شده باشد. يا ير ويخواهد بودكه در اثر تقص يمستودع فقط مسئول خسارت- ب  

 شده و لذا مستودع ضامن هرگونه تلف و خسارت خواهد بود. يدضمانيمستودع به  يدامانيل يموجب تبد-ج  

  .گردديسابق برم يد امانيط بردارد، يو تفر ياگر دست از تعد يمستودع مسئول خواهد بود ول-د  
 دارد؟ يچه حكم ينين دين حال باشد، ضمان موجل از چنيكه د يدر صورت. 14

 ن است.يز تابع اصل ديرا نحوة پرداخت نيست زباطل ا-الف  

  .حالّ بوده است ين اصليرا دين ضامن به او مراجعه كند زيتواند قبل از حلول ديله ممضمون يح است وليصح- ب  
  .كه اساساً حال بوده است ينيدشود چه رسد بهين موجل هم حال ميمجرد عقد ضمان، درا بهياست زباطل-ج  
 .ن ضامن به او مراجعه كنديتواند قبل از حلول ديله نممضمونح است و يصح-د  
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     دارد؟   يچه حكم ين خسارتيگردد. ضمانت از چنيوارد م يت خسارتيم يچه پايماه يدر اثر انبساط ناگهان. 15

 ت حادث شده باشديت مين در زمان داشتن اهليكه داست يباطل است و فرض امكان ضمان ناظر به مورد-الف  

  ز يت تمتّع نين در فرض فقدان اهليت شامل موارد حدوث ديشدن از مر بر امكان ضامنيرا اطالق ماده دايح است زيصح- ب  
  .گردديم  
 ممكن است.  ينيح است چون ضمانت از هر ديصح-ج  

 مطلقاً باطل است.-د  

 ؟ندارد عنهن حقّ رجوع به مضمونياز پرداخت د قبل در كدام صورت ضامن. 16
 .ه آن ضامن باشد و ضامن قبول كنديعلو محال يگريله حواله دهد به شخص دكه مضمونيدر صورت-الف  

  .و آن شخص قبول كند يگريشخص دكه ضامن حواله بدهد بهيدر صورت- ب  
 قبل از پرداخت حق رجوع ندارد.   يچ صورتيدر ه-ج  

 .له ابراء شده باشدكه ذمة ضامن توسط مضمونيدر صورت-د  

   رجوع كند؟ مضمون عنهتواند به ين مياز پرداخت د قبلضامن  صورت ر چهد. 17

  .ن ابراء كنديعنه ذمة ضامن را از پرداخت دكه مضمونيدر صورت-الف  
  .گردديم يعنه بررا با انعقاد عقد ضمان ذمة ضامن مشغول و ذمة مضمونيدر هر صورت ز- ب  
 شده باشد ين مدت منقضيشرط شده باشد وا ينيعنه درمهلت معكه برائت ذمة ضامن توسط مضمونيدر صورت-ج  

 .ن ضامن را بپردازديمجاناً د يگريكه شخص ديدر صورت-د  

  شود؟ . اثرابراء ذمه ضامن توسط مضمون له متوجه چه اشخاصي مي18
  ضامن- ب    ضامن و مضمون عنه -الف  
 ضامن و ضامن وي-د    مضمون عنه-ج  

 شود؟يم يله بپردازد ضامن برخود را به مضمون يه بدهعندرچه مورد اگر مضمون. 19

 ون آنرا بپردازد.يرمدين (تعهد) از جانب غيفاء دين ضامن و از باب ايكه به عنوان د يدر صورت-الف  

  .ست و با عقد ضمان سابقاً ذمة او به ضامن منتقل شده استياش نبر ذمه ينيرا او ديز يچ صورتيدر ه- ب  
   .ن خود آنرا بپردازديعنوان د كه بهيدر صورت-ج  

  است.  يرا او بدهكار اصليدر هر صورت ز-د  
  كند؟ شود را تهديد مي . چه خطري وكالت بالعزل را كه عموماً (البته به نادرست) در جامعه در مقام بيع منعقد مي20

  انجام موضوع وكالت توسط خود موكل-الف  
  شرط بالعزل بودن وكيل شرطي باطل است.- ب  
  شرط بالعزل بودن وكيل باطل و مبطل عقد است.-ج  
 شود. انجام موضوع وكالت از موكل سلب مي-د  
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     ؟    نيست در چه صورت عقد ضمان قابل فسخ. 21

  .ار فسخ به مدت محدود در آن قرارداده شده باشديكه خيدر صورت-الف  
  .جاهل بوده باشد يله در هنگام عقد به عدم مالئت وء بوده و مضمونيرمليكه ضامن غيدر صورت- ب  
 .كه تخلف از شرائط عقد شده باشديدر صورت-ج  

 ه مضمون له الزم است.يرا ضمان از ناحيد زيبنما يليچگونه دليفسخ عقد را بدون ه يكه ضامن تقاضا يدر صورت-د  

 نه ضمان باطل است؟ يدر كدام گز. 22

 موضوع عقد مجهول باشد. كه  يوقت-الف  

  .عنه مجهول باشدكه شخص مضمون يوقت- ب  
 ن) مردد باشد. يكه موضوع عقد ضمان (د يوقت-ج  

 .له مجهول باشدكه شخص مضمون يوقت-د  

 ر باطل است؟   يز يك از اعمال حقوقيكدام. 23

  يون اصلية مديبه عدم تاد ملتزم شود اما به صورت معلق يگرين دية ديبه تأد يشخص در ضمن عقد الزم-الف  
  .ديعنه نماپرداخت توسط مضمونله به ضامن را معلق به عدمشخص پس از قبول ضمان، امكان مراجعه مضمون- ب  
 د.ي(مضمون عنه) نما يون اصليرش عقد ضمان را منوط به عدم پرداخت توسط مديشخص پذ-ج  
 د.. ينما يون اصلية مديمنوط به عدم تاد شود و پرداخت خود را يگرين ديشخص متعهد به پرداخت د-د  

 ح است؟ينه در مورد عقد وكالت صحيكدام گز. 24

 المثل عمل ممنوع است.  اجرت يل و لذا تقاضاياست و هم اعمال وك يابت مجانين يهم نفس اعطا-الف  

 ستند.ين يچكدام مجانيل هيابت و نه اعمال وكينه اصل ن- ب  

  انجام  يانجام كار مربوطه به وكالت كار يل براياگر وك ي، وليعقد وكالت است، مجان يابت در تصرف كه مقتضاينفس ن-ج  
 مأجور است يداد، عمل و  

 است.  يل مجانيعمل وك يابت مأجور ولياصل ن-د  

ص يپس از ترخ» ب«اورد. يص كرده و به تهران بين او را در گمرك بندرعباس ترخيدهد كه ماش يوكالت م» ب«به » الف. «25
     ست؟يع چيف بيفروشد. تكليآن در محل م يمت بااليل قيدلن، آنرا بهيشما

  .كرده است يارات خود تخطّياز حدود اخت» ب«را يع باطل است زيب-الف  
  .قابل فسخ است» الف«ع توسط يب- ب  
 .بوده است» الف«مت خوب در حدود مصلحت ين به قيفروش ماش» ب«را حسب نظر يح است زيع صحيب-ج  

 .ذ كنديتواند آنرا تنفيم» الف«رنافذ است و يغ ي وع فضوليب-د  
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 ح است؟ ين ضمانت صحيا اين او را ضمانت نمودم آيبدهكار باشد، د» ب«د اگر يگويم» الف. 26

 ق به شرط صحت است.يرا تعليح است زيصح-الف  

 ق در ضمان است. يرا تعليباطل است ز- ب  

 ه است. يق در تأديتعل ن شرطيرا مفاد ايندارد ز ياشكال-ج  

 ن مجهول است. يرا مقدار ديباطل است ز-د  

 است؟ ييوكالت مقرون به شرط عدم عزل به چه معنا. 27

  است. ليبودن وكالت مانع از انجام متعلّق وكالت توسط وك كه در آن بالعزل يوكالت يعني -الف  
 باشد.شرط شده  يدر ضمن عقد الزم يا عدم عزل ويل يوكالت وك يعني- ب  

 تواند متعلّق وكالت را انجام دهد.  يز نميكه در آن خود موكّل ن يوكالت يعني-ج  

  عِ مقرون به شرط عدم عزل، اثر عقد يشود مثالً وكالت در بيكه در آن حسب موضوع آن اثر همان عقد بار ميوكالت يعني-د  
 .ع را دارديب  

 رنافذ است؟  يل غيكدام اقدام وك. 28

 ات خارج از حدود اذن و هم اقدامات خارج از حدود متعارفهم اقدام-الف  

 فقط اقدامات خارج از حدود متعارف- ب  

 ة موكل دارد نافذ است.يناحاز كه  يابتيل نيل بدليرا همة اقدامات وكيچكدام زيه-ج  

 فقط اقدامات خارج از حدود اذن موكّل-د  

 ؟ ستينعقد مضاربه  انفساخنه از موارد يكدام گز. 29

    .ه و سوديشدن كل سرمادر صورت تلف-فال  

 ه نباشد.يدر عقد مضاربه شرط شودكه مضارب ضامن سرما- ب  

  .ن بوده استيكه مدنظر طرفيدر صورت عدم امكان انجام تجارت-ج  
 شدن مالكدر صورت مفلس-د  

 يگري مضاربه نمايد:ه با شخص دياگر در مضاربه مضارب نسبت به همان سرما. 30

 ست.ين يزيانجام داده باشد مستحق چ يار ممنوع است و چنانچه مضارب دوم عملنكيا-الف  

 المثل عمل خود از مالك استنكار منوط به اذن مالك است اگر مضاربه مطلق باشد و مضارب دوم مستحق اجرتيا- ب  

  ل عمل خود از مالك المثدر صورت عدم اجازه توسط مالك، مضارب دوم مستحق اجرت ينكار ممنوع است وليهر چند ا-ج  
  .است  
 .آورديبه اركان عقد وارد نم ياست و خلل ين كار قانونيا-د  
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ك يد شده بالمناصفه شريص يهاينكه در ماهيدهد بنابرا ير قرار ميگيك ماهيار يخود را در اخت يريگيتور ماه يشخص. 31

 ست؟ يح نين مورد صحينه در ايباشند، كدام گز

 شود.  يم بالمناصفه درآمد عمل ميست و طبق شرط آن، تقسن عقد مضاربه ايا-الف  

 شود.  يم يالصحه در مورد آن جار است و اصاله يقانون مدن 10ك عقد مشمول مادةين يا- ب  

 ان نشده است.يب ين مورد در قانون مدنيحكم ا-ج  

 د وجه نقد باشد.يه بايرا در مضاربه سرمايست زين عقد مضاربه نيا-د  

 :او يعه نهاده شدن مال محجور توسط وليددر صورت و. 32
   .عه نهاديتوان به ودياصالً مال محجور را نم-الف  

 ا قيم او تحويل داد. يعه را به ولي و يتوان مال مورد ود يست بلكه ميصبر الزم ن- ب  

  .جر شده باشدكه از خود محجور رفع حيدر صورت يم مسترد كرد حتّيا قيو  يولد بهيعه را بايمال مورد ود-ج  
 د صبر شود تا از محجور رفع حجر شده، مال را به خود او تحويل داد. يبا-د  

 گذارد؟يعه ميدر عقد ود يرين چه تأثيفوت ام. 33

 .شوديعه ميموجب بطالن عقد ود-الف  

   .شوديمودع م يش حق فسخ برايدايموجب پ- ب  

 شود.  ين مينسبت به ورثه ام يامانت قانون به قرارداديل امانت يعه و تبديموجب انفساخ عقد ود-ج  

 شوند  يم ين قائم مقام ويرا ورثه اميكند زيدا نميپ يرييامانت مالكانه تغ يعه شده وليموجب انفساخ عقد ود-د  

قد كفالت چه كند؛ كفيل چه بايد بكند و تكليف عيله از قبول اجتناب م نموده ولي مكفول عنه را حاضر  كفيل در مهلت مقرّر مكفول. 34
   خواهد بود؟  

  .از جمله شهادت شهود توسل جسته و احضار مكفول را نزد حاكم به اثبات رساند يالهيهر وستواند به يم-الف  
 در عقد كفالت ندارد. يريتأث- ب  

  .له را نزد حاكم به اثبات رساند تواند با شهادت معتبر، احضار مكفول و امتناع مكفوليفقط م-ج  
 را موضوع آن انجام شده است. يشود ز يمنفسخ م كفالت-د  

 .ديرد به او رجوع نمايگ يقرار م يعهدة وكه از مكفول بهينيد يتواند در صورت عدم حضور مكفول برا يل ميا كفيآ. 35
  ن ير اير غن امكان وجود دارد ديل انجام كفالت را تقاضا كرده باشد، اير مدار اذن سابق است اگر مكفول از كفيامر دا-الف  
 ر يصورت خ  

  .رجوع كند يوتواند به ينم يچ صورتيدر ه- ب  
 ن امكان وجود دارد و اگر كم باشد، نه.ياد باشد، اين است، اگر زيزان دير مدار ميامر دا-ج  

 رجوع كند. يتواند به و يدر هر صورت م-د  
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 نه شرط است؟ يدر صحت عقد كفالت كدام گز. 36

 ت حقّي بر عهدة مكفُول  علم كَفيل به ثبو-الف  

 اگر مكفول منكر آن باشد يله كافي است حتدعوِي حقّ از طرف مكفُول- ب  

 است كه مكفول منكرِ آن نباشد. يكاف يحق درصورت يدعو-ج  

 لهحق از طرف مكفول يل الزم است و هم دعويهم علم كف-د  

ا متهب ضامن يجاد شده باشد، آيدر آن ا يادتيا زياقص شده د متهب نيكه در هبه قابل رجوع مال موهوب در  يدر صورت. 37
   است؟

 است.   يادتيمالك ز يست وليدر صورت نقص ضامن ن-الف  

 .يادتيهم ضامن نقص است و هم مالك ز- ب  
 .باشديمتهب مالك نمائات متصل و منفصل بوده و ضامن نقص هم م-ج  

    است. يادتينه در صورت نقص ضامن است و نه مالك ز-د  

 تواند مورد عقد رهن باشد؟ير ميز يهانهيك از گزيكدام. 38

 فيحق تأل- ب    حق اختراع-الف  
 يمغازة تجار يحق سرقفل-د    ها نام شركتيسهام ب-ج  

 شود؟يف عقد وكالت چه ميتكل يكيفوت با ل شده باشند ينحو اجتماع وكاگر دو نفر به. 39

 .شوديعقد وكالت منفسخ م-الف  

   .شوديالت باطل معقد وك- ب  

 در عقد وكالت ندارد.  يريتأث-ج  

 د متعلق وكالت را انجام دهديات است، بايد حيگر كه در قيل ديوك-د  

 ست؟يف عقد رهن چيراهن تلف شود، تكل توسطاگر عين مرهونه . 40

     د بدل بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.يبا-الف  

    .شوديرهن باطل م- ب  

     .شوديفسخ معقد رهن من -ج  

 در عقد رهن ندارد. يريتأث-د  
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