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  5 تا1 چ-قربانی دکتر-دوجلدي مدنی حقوق ايچهارگزینه هايپرسش مجموعه درستنامه
  جلد دوم

  

  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  به عوض معلوم  به عوض به معلوم  16، سطر 14 پاسخنامه سؤال  17

  مبتنی بر  مبنی بر  3، سطر 20 پاسخنامه سؤال  20

  رفع  ربع  18، سطر 20 پاسخنامه سؤال  20

  دیدن  دین  26، سطر 20 پاسخنامه سؤال  21

  مورد نظر نباشد  مورد نباشد  24، سطر 27 پاسخنامه سؤال  25

  بعضی که از روي  بعضی از روي  ، گزینه ج31سوال    26

  انتقال دهنده  انتقال دهند  15، سطر 34 پاسخنامه سؤال  30

  گیرند اشخاص قرار  اشخاص گیرند  14، سطر 42 پاسخنامه سؤال  36

  مدیون بودن وي  مدیون وي  20، سطر 46 پاسخنامه سؤال  38

  اراده  اراداه  8، سطر 53 پاسخنامه سؤال  45

  تسلّم  تسلیم  1، سطر 57سوال   46

  از این که منفعت  از این منفعت  3، سطر 65 پاسخنامه سؤال  50

  عین ضامن مثل  عین مثل  18، سطر 66 پاسخنامه سؤال  50

  اموالی  امولی  1، سطر 69سوال   51

  بیع را فسخ کند  بیع فسخ کند  15، سطر 77 پاسخنامه سؤال  56

  تسلّم  تسلیم  ، گزینه ب83سوال   59

  نه اخذ به شفعه ،ب استسمنا  اخذ به شفعهنه مناسب   17، سطر 89 پاسخنامه سؤال  63

  قواعد  قوعد  ، گزینه د93سوال   67

  خانم  خان  15، سطر 97 پاسخنامه سؤال  70

  »الف«خانم   »ب«خانم   20، سطر 97 پاسخنامه سؤال  70

  شفعه  شقعه  15، سطر 104 پاسخنامه سؤال  73

  شفعه  شعفه  1، سطر 106سوال   73

  چنانچه  چنانه  24، سطر 110 پاسخنامه سؤال  76

  تفریط در حفظ و نگهداري  تفریط در و حفظ و نگهداري  7، سطر 116 پاسخنامه سؤال  80

  خریدار  خریداري  16، سطر 117 پاسخنامه سؤال  80

  آن  ان  18، سطر 120 پاسخنامه سؤال  82

  عیب  بیع  11، سطر 120 پاسخنامه سؤال  83

  درست استگزینه ب   درست استگزینه الف   12، سطر 123 پاسخنامه سؤال  85
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  بر حق ...  حق حق ... بر  14، سطر 126 پاسخنامه سؤال  86

  را که مشتري ...  مشتري که ... را که  21، سطر 126 پاسخنامه سؤال  86

  سند  ستند  2، سطر 139 پاسخنامه سؤال  95

  وجهی  وحهی  2، سطر 139 پاسخنامه سؤال  95

  مبیع  مبی  6، سطر 142 پاسخنامه سؤال  97

  از ده تن گندم  از ده گندم  9، سطر 145 پاسخنامه سؤال  98

  در تعارض  در معارض است  16، سطر 146 پاسخنامه سؤال  99

  بیع  مبیع  ، گزینه الف161سوال   102

  پیش  بیش  ، گزینه د153سوال   103

  درست است گزینه ب  درست است گزینه د  1، سطر 156 پاسخنامه سؤال  104

  تلف کردن مبیع توسط  تلف کردن مبیع مبیع توسط  20، سطر 161 پاسخنامه سؤال  108

  به رضاي  برضاي  ، گزینه ب166سوال   111

  درست است گزینه د  درست است گزینه ب  1، سطر 182 پاسخنامه سؤال  118

  به منزله  به متزله  23، سطر 183 پاسخنامه سؤال  118

  اجاره  تجاره  3، سطر 184سوال   119

  قانون  قاون  4، سطر 188 پاسخنامه سؤال  122

  استثنایی  اشتثنایی  23، سطر 188 پاسخنامه سؤال  122

  درست است گزینه ب  درست است گزینه د  7، سطر 190 پاسخنامه سؤال  124

  درست است گزینه د  درست است گزینه ج  1، سطر 191 پاسخنامه سؤال  125

  گزینه الف درست است  ها درست نیستندهیچ یک از گزینه  19، سطر 217 پاسخنامه سؤال  134

  تابع  تابق  ، سطر آخر225 پاسخنامه سؤال  139

  473ماده   437ماده   15، سطر 228 پاسخنامه سؤال  141

  استحقاق  اسحقاق  9، سطر 235 پاسخنامه سؤال  144

  مورد اجاره را  مورد را اجاره را  19، سطر 235 پاسخنامه سؤال  144

  با  باید  ، سطر آخر238 پاسخنامه سؤال  146

  شرایط  شریط  9، سطر 239 پاسخنامه سؤال  148

  عین  عیم  7، سطر 243 پاسخنامه سؤال  155

  عدالت  عدلت  1، سطر 246 پاسخنامه سؤال  158

  دیوان  دیون  16، سطر 249 پاسخنامه سؤال  159

  تعذر  تعذ  3، سطر 256 پاسخنامه سؤال  165

  تقصیري  تقصري  16، سطر 269 پاسخنامه سؤال  173
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  تواند بعد ازمی  د ازتواند بعد از بعمی  25، سطر 273 پاسخنامه سؤال  174

  افتاده  افتده  14، سطر 279 پاسخنامه سؤال  179

  1384  1364  1، سطر 284سوال   182

  عین مستأجره  عین مستأجر  17، سطر 284 پاسخنامه سؤال  182

  مستأجر تعدي یا تفریط را ترك کرده است  مستاجر تعدي یا تفریط را کرده است  2، سطر 285 پاسخنامه سؤال  184

  ضامن قیمت  ضامن یا قیمت  9، سطر 288 پاسخنامه سؤال  186

  نوع  نواع  18، سطر 293 پاسخنامه سؤال  189

  497ماده   496ماده   1، سطر 298 پاسخنامه سؤال  193

  از عین مستأجره شرط شده باشد  از عین مستاجره شرط باشد  2، سطر 298پاسخنامه سؤال   193

  گذشته  گدشته  3، سطر 298پاسخنامه سؤال   193

  تحت  تحیت  4، سطر 298پاسخنامه سؤال   193

  آینده  اینده  3، سطر 298پاسخنامه سؤال   193

  ممنوع  منمنوع  20، سطر 309پاسخنامه سؤال   196

  بنا  بناا  2، سطر 312پاسخنامه سؤال   198

  504ماده   505ماده   13، سطر 313پاسخنامه سؤال   198

  عین  عبن  4، سطر 315پاسخنامه سؤال   200

  مقرض  مقترض  4، سطر 324پاسخنامه سؤال   205

  عین مال نیستعین مستاجره و مملک   عین مستاجره، مملک عین مال نیست  5، سطر 326پاسخنامه سؤال   206

  دادن  دان  13، سطر 328پاسخنامه سؤال   207

  درست است گزینه ج  درست است گزینه د  20، سطر 64پاسخنامه سؤال   243

  مورد  مور  16، سطر 94پاسخنامه سؤال   258

  متصالح  مصالح  ، گزینه د95سوال   259

  دعواي  عواي  ، گزینه د97سوال   260

  از بین رفته باشد.  از بین رفتن باشد.  ، گزینه ج102سؤال   263

  شریک  شرك  ، گزینه الف119سوال   270

  »الف«خانم   »ب«خانم   4، سطر 128سوال   273

  (آمر)  (امر)  13، سطر 1پاسخنامه سؤال   275

  به نام و حساب موکل  نام حساب موکلبه   14سطر  ،1پاسخنامه سؤال   275

  دیگر  دیگري  15، سطر 37پاسخنامه سؤال   292

  یک  ك  2، سطر 53سوال   301

  نخست  دوم  ، سطر آخر57پاسخنامه سؤال   303
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  درست است گزینه الف  درست است گزینه ج  ، سطر آخر74پاسخنامه سؤال   311

  گردد  کرد  1، سطر 87سوال   318

  638  683  13، سطر 93پاسخنامه سؤال   322

  عنوان  عنون  21، سطر 98پاسخنامه سؤال   324

  مال  ما  1، سطر 102پاسخنامه سؤال   327

  غبن  غین  8سطر  ،1پاسخنامه سؤال   336

  صغیر غیر ممیز  صغیر ممیز  1، سطر 1پاسخنامه سؤال   339

  شروط مقرر توسط مالک  شروط مقرر توسط ملک  ، سطر آخر36پاسخنامه سؤال   358

  خیریه  خیر  19، سطر 40پاسخنامه سؤال   362

  مشخصات  مشخصاًت  17، سطر 65پاسخنامه سؤال   375

  تفویض  توفیض  6، سطر 95پاسخنامه سؤال   391

  را جهت استفاده  را جهت از استفاده  9، سطر 97پاسخنامه سؤال   393

  در آید  دارید  14، سطر 99پاسخنامه سؤال   395

  کندنمی  کندمی  ، گزینه ج117سوال   405

  درست است گزینه د  درست است گزینه ب  1، سطر 137پاسخنامه سؤال   419

  پرداخت  پردخت  2، سطر 195سوال   449

  امضاي  امضا  ، گزینه د200سوال   453

  متعدد  متعد د  7، سطر 214پاسخنامه سؤال   460

  آن توسط مرتهن  آن از توسط مرتهن  13، سطر 11پاسخنامه سؤال   485

  به همان مرتهن قبلی یا شخص دیگر  به همان راهن قبلی یا راهن دیگر  11، سطر 15پاسخنامه سؤال   487

  ندارد  دندار  9، سطر 16پاسخنامه سؤال   489

  عقد رهن  عقد هن  1، سطر 18پاسخنامه سؤال   491

  ... رهن دادن ...  ... دادن رهن دادن ...  17، سطر 20پاسخنامه سؤال   493

  قبول  قبوال  11، سطر 21سؤال پاسخنامه   495

  شود... چیزي که رهن گذاشته می  شود... چیزي رهن که گذاشته می  26، سطر 27پاسخنامه سؤال   500

  درست است گزینه ب  درست است گزینه ج  24، سطر 28پاسخنامه سؤال   502

  راهن (مدیون)  دائن  1، سطر 41سوال   510

  وثیقه  وثبقه  23، سطر 41پاسخنامه سؤال   510

  نموده  نمودده  2، سطر 47سوال   515

  قوت  فوت  ، گزینه الف47سوال   515

  هر قسم تجارتی را که صالح بداند  هر قسم تجارتی که را که صالح بداند  8، سطر 66پاسخنامه سؤال   525
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  گزینه ب  گزینه ج  17، سطر 76پاسخنامه سؤال   530

  نادرست است  ... باطل است  18، سطر 76پاسخنامه سؤال   530

  استقرار  اسقرار  9، سطر 84پاسخنامه سؤال   533

  استفاده کند و تعهد او ...  استفاده کند م تعهد او ...  16، سطر 93پاسخنامه سؤال   541

  کالً مدیون  کال مدیون  25، سطر 98پاسخنامه سؤال   544

  توافق  توفق  20، سطر 101پاسخنامه سؤال   549

  ـ  107پاسخنامه سؤال   552

  :شودمی کل پاسخنامه سؤال حذف و متن زیر جایگزین آن
 انتقالی ضمانت در. است درست »الف« يگزینه مسامحه، با
می بدهکار ضامن و برئ عنهمضمون ضمان، عقد وقوع با

 زا بعد لهمضمون از عنهمضمون شدن طلبکار بنابراین شود؛
 توجه با داشت، نخواهد ضامن حال به تأثیري ضمان، انعقاد

 اپید برائت لهمضمون مقابل در قبالً عنهمضمون کهاین به
مین واقع تهاتري لهمضمون از او شدن طلبکار با است، کرده
 مقرر مدنی قانون 297 يماده فوق ينکته براساس. گردد
 عنهمضمون به لهمضمون ضمان، از بعد اگر«: است کرده

  ».شد نخواهد ضامن ذمه فراغ موجب شود، مدیون
 عقد از بعد لهمضمون و باشد تضامنی نوع از ضمانت اگر

 ندی دو بین تهاتر شرایط و شود بدهکار عنهمضمون به ضمان
 لهمضمون مقابل در دو هر ضامن و عنهمضمون گردد، جمع
  .شوندمی برئ
 هلمضمون از ضمان، عقد از بعد ضامن اگر انتقالی ضمانت در

 خواهد برئ ضامن گردد، جمع تهاتر شرایط و شود طلبکار
 تبرع قصد بدون و عنهمضمون اذن با ضمانت چنانچه شد،

 به تواندمی تهاتر وقوع از بعد ضامن باشد، گرفته صورت
  .کند رجوع عنهمضمون
 لهمضمون از عقد از بعد ضامن تضامنی، ضمانت در چنانچه
 لهمضمون مقابل در دو هر عنهمضمون و ضامن شود، طلبکار

 اب که دین از قسمت آن بابت تواندمی ضامن و شوندمی برئ
  .کند رجوع عنهمضمون به است، شده ساقط تهاتر

  3، سطر 108پاسخنامه سؤال   553
له عنه به مضمونبدهکار شدن مضمون

  اثري ...
  اثري ... عنهله به مضمونبدهکار شدن مضمون

  هايگزینه...   ها ي... گزینه  15، سطر 132پاسخنامه سؤال   569

  مضمون  مضمو  12، سطر 133پاسخنامه سؤال   570

  اداي  ادا  ، گزینه الف134سوال   570

  مکفول له  مکفو له  12، سطر 137پاسخنامه سؤال   574

  حق رجوع به مکفول را ندارد  حق رجوع به کفیل ندارد  15، سطر 142پاسخنامه سؤال   586

  شودبه اعتبار عقد وارد نمی  شوداعتبار وارد نمیخللی به   23، سطر 149پاسخنامه سؤال   589

  محیل  محیلٌ  ، گزینه د161سوال   599
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  محتال  محیل  24، سطر 161پاسخنامه سؤال   599

  را بفروشد یا رهن بگذارد.  را بفروشد.  1، سطر 10پاسخنامه سؤال   609

  گذشته  آینده  9، سطر 11پاسخنامه سؤال   609

  یابد  باید  2، سطر 16سوال   613

  جز  جر  ، گزینه د41سوال   710

  با  یا  1، سطر 46سوال   713

  تملکات  تملیکات  6، سطر 53پاسخنامه سؤال   717

  مجنون  محنون  7، سطر 69پاسخنامه سؤال   725

  محجور  قیم  21، سطر 100پاسخنامه سؤال   743

  درست است گزینه ب  درست است گزینه ج  7، سطر 111پاسخنامه سؤال   753

  ... 21ي در حالی که طبق ماده  ... 21ي در حالی طبق ماده  2، سطر 121پاسخنامه سؤال   761

  درست است گزینه د  درست است گزینه الف  9، سطر 1پاسخنامه سؤال   764

  قیمت آن را از هدیه گیرنده  قیمت آن را را از هدیه گیرنده ...  5، سطر 6پاسخنامه سؤال   767

  نیست  است  ، گزینه الف27سوال   777

  مانع  مبطل  ، گزینه د27سوال   777

  منعقد  متعقد  12، سطر 27پاسخنامه سؤال   778

  نکاح موقت مرد مسلمان  نکاح مرد مسلمان  16، سطر 30پاسخنامه سؤال   779

  مهر ذکر نشده  مهر ذکر شده  3، سطر 31پاسخنامه سؤال   780

  مهرالمثل  نهرالمثل  ، گزینه ب41سوال   786

  مالیت  مالیات  ، گزینه د44سوال   787

  درست است گزینه ج  درست است گزینه ب  3، سطر 62پاسخنامه سؤال   794

  مازاد بر یک صد و ده سکه  مازاد بر یک صد سکه...  ، سطر آخر75پاسخنامه سؤال   800

  قانون مدنی 1107ي ماده  قانون مدنی 1091ماده   7، سطر 100پاسخنامه سؤال   816

  انشاي  انشی  2، سطر 118سؤال پاسخنامه   824

  به صورت  به صوت  8، سطر 120پاسخنامه سؤال   826

  تقسیط  تقسط  3، سطر 129پاسخنامه سؤال   832

  شخصاً آن را انشا کند  شخصاً آن را را انشا کند  6، سطر 145پاسخنامه سؤال   843

  درست است گزینه ج  درست است گزینه ب  11، سطر 147پاسخنامه سؤال   844

  بنابراین  ب نابراین  18، سطر 152پاسخنامه سؤال   848

  درست است گزینه ج  درست است گزینه الف  22، سطر 207پاسخنامه سؤال   886

  موشک یا برخورد آن با زمین  موشک یا با زمین  7، سطر 21پاسخنامه سؤال   912
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  از  ار  1، سطر 23سوال   912

  درست است گزینه ج  درست است گزینه ب  20، سطر 42پاسخنامه سؤال   922

  درست است گزینه الف  درست است گزینه ج  17، سطر 59پاسخنامه سؤال   930

  درست است گزینه ب  درست است گزینه ج  1، سطر 74پاسخنامه سؤال   942

  هر یک از وارثان  هر یک وارثان  24، سطر 102پاسخنامه سؤال   955

  درست است گزینه الف  درست است گزینه ج  14، سطر 105پاسخنامه سؤال   957

  گزینه د درست است  گزینه ب درست است  17، سطر 113پاسخنامه سؤال   960

  ، گزینه د114سوال   960
د) ثلث ترکه سهم خواهر ابوینی است و 

  بقیه سهم خواهر امی
 د) یک چهارم ترکه سهم خواهر امی و سه چهارم ترکه سهم

  خواهر ابوینی است.

  گزینه د درست است  گزینه ج درست است  24، سطر 114سؤال پاسخنامه   960

  گزینه د درست است  گزینه ب درست است  3، سطر 174پاسخنامه سؤال   991

  یک هشتم  یک چهارم  8، سطر 174پاسخنامه سؤال   991

  مورد) 2چهارمیلیون تومان (  هشت میلیون تومان  9، سطر 174پاسخنامه سؤال   991

  یک میلیون تومان  دو میلیون تومان  10، سطر 174پاسخنامه سؤال   991
  


