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خوانندگان گرامی؛ الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
شده  ذکر  پرسش های  اهمیت  درجه  نشانگر  سؤال،  هر  ابتدای  در 
می باشد. سؤاالتی که دارای عالمت  می باشند از بیشترین درجه 
سؤاالت  این  که  هستند.  برخوردار  سؤاالت  سایر  به  نسبت  اهمیت 
و  لحاظ آزمونی  از  بدیهی است سایر سؤاالت  و  نامیم  را ممتاز می 
کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به نحوی که عالمت های   
  در ابتدای سایر سؤاالت به ترتیب بیانگر درجه اهمیت خیلی مهم 

و مهم می باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از سؤاالتی که در ابتدای آن ها هیچ 
نشانه ای وجود ندارد، از پایین ترین درجه اهمیت آزمونی و کاربردی 

نسبت به سایر سؤاالت برخوردارند.

	 	 	

راهنما



سخن انشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی  قرار دارد، در  بر مدار آن ها 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



نشر چتر دانش/ 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق تعهدات 6

و�معامالت
ام�عقود�

بیان�اقس
ف�عقد�و�

تعری

1
فصل

کلیات�
�اول:�

مبحث
��

عامالت
ود�و�م

سام�عق
وم:�اق

حث�د
��مب



7 سؤاالت فصل اول: تعریف عقد و بیان اقسام عقود و معامالت

�� مبحث�اول:�کلیات

1 كدام گزينه در خصوص عمل حقوقي يك جانبه صحيح است؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1387(

الف(�الزام�آور�است�
ب(�فقط�در�امور�غیر�مالي�الزام�آور�است

ج(�فقط�در�صورتی�که�اسقاط�تعهد�کند،�الزام�آور�است
د(�فقط�در�موارد�خاص�پیش�بیني�شده�در�قانون�الزام�آور�است

»اثر«  نظر  از  حقوقي«  »واقعه  و  حقوقي«  »عمل  مقايسه  مورد  در   2  
كدام يك از گزينه هاي زير درست است؟              )ارشد آزاد- 1389(

الف(�اثر�واقعه�حقوقي�و�عمل�حقوقي�هر�دو�ناشي�از�اراده�است�
ب(�اثر�عمل�حقوقي�ناشي�از�حکم�قانون�است�ولي�اثر�واقعه�حقوقي�ناشي�

از�اراده�
ج(�اثر�عمل�حقوقي�ناشي�از�اراده�است�ولي�اثر�واقعه�حقوقي�را�قانون�تعیین�

مي�کند�
د(�از�نظر�منشأ�تحلیلي،�عمل�حقوقي�و�واقعه�حقوقي�هر�دو�مي�توانند�بر�

حسب�مورد�آثاري�ناشي�از�اراده�یا�حکم�قانون�داشته�باشند�

3 عمل حقوقي عملي است كه ...................   
)ارشد سراسری تعهدات- 1391(
الف(�باحکم�قانون�محقق�شود������ب(�تحقق�آن�ناشي�از�دو�اراده�باشد�����
���د(�تحقق�آن�نتیجه�قصد�انشاء�باشد�� ج(�آثار�حقوقي�داشته�باشد���

4 كدام يك از موارد زير را نمي توان مصداق واقعه حقوقي دانست؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1382(

             ��الف(�اتالف�عمدي���������������������������ب(�اعراض�
ج(�تولد�و�مرگ�����������������������������د(�غصب�مال�غیر�

5 قراردادها امور ........................... هستند.   
)ارشد سراسری تعهدات- 1388(
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د(�واقعي � ج(�فرضي� ب(�اعتباري� الف(�انتزاعي�

6 بر طبق تعريفي كه ماده 183 قانون مدني از عقد به دست مي دهد،   
عقد آن عمل حقوقي دو جانبه اي است كه تنها ...... 

)ارشد سراسری تعهدات- 1380(
الف(�ایجاد�تعهد�مي�کند�

ب(�باعث�ایجاد�شخصیت�حقوقي�مي�گردد�
ج(�در�تعهد�موجود�تغییر�ایجاد�مي�نماید�و�یا�این�که�آن�را�اسقاط�مي�کند�
د(�موجب�تملیك�یك�مال�و�یا�استقرار�حق�انتفاع�یا�حق�ارتفاق�نسبت�به�

آن�مي�شود�

7 رابطه عقد و تعهد چگونه است؟    )ارشد سراسری تعهدات- 1386(  
الف(�تعهد�و�عقد�مترادف�هستند�

ب(�برخي�عقود�اثر�تعهد�هستند�ولي�هر�عقدي�ناشي�از�تعهد�نیست�
ج(�برخي�عقود�از�تعهد�و�برخي�تعهدات�از�عقود�ناشي�مي�شوند�

د(�برخي�تعهدات�اثر�عقد�هستند�ولي�هر�تعهدي�ناشي�از�عقد�نیست�

8 اصل رضايي بودن عقود به كدام معناست؟   
 )ارشد سراسری تعهدات- 1387(

الف(�قصد�انشاء�عنصر�اصلي�عقد�است�
ب(�رضاي�باطني�براي�تحقق�عقد�کافي�است�
ج(�براي�تحقق�عقد،�توافق�اراده�ها�الزم�است�

د(�اراده�به�هر�نحوي�ابراز�شود�براي�تحقق�عقد�کافي�است�

� مبحث�دوم:�اقسام�عقود�و�معامالت

9 كدام يك از عقود زير عقد عينی است؟         )تعهدات آزاد- 1379(  
الف(�عقدی�که�عین�مال�بدون�منافع�آن�مورد�معامله�قرار�می�گیرد�

ب(�عقدی�که�قبض�در�آن�شرط�صحت�است�
ج(�عقدی�که�عین�مال�برای�مالك�باقی�می�ماند�و�منافع�و�سایر�حقوق�آن�

مورد�معامله�قرار�می�گیرد�
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د(�عقدی�که�در�ان�شرط�می�شود�که�فروشنده�تا�مدتی�حق�انتقال�عین�
را�به�دیگری�ندارد�

10 كدام گزينه در تعريف عقد عيني صحيح است؟   
)ارشد آزاد تعهدات- 1384(

الف(�عقد�عیني�عقدي�است�که�با�ایجاب�و�قبول�و�قبض�واقع�مي�شود��
ب(�عقد�عیني�عقدي�است�که�با�ایجاب�و�قبول�واقع�مي�شود�ولي�موضوع�

آن�باید�عین�معین�باشد��
ج(�عقد�عیني�عقدي�است�که�صحت�آن�منوط�به�تنظیم�سند�رسمي�مي�

باشد��
د(�عقد�عیني�عقدي�است�که�عین�مال�بدون�منافع�آن�)به�طور�مسلوب�

المنفعه(�مورد�معامله�قرار�گیرد�

11 عقد عيني عقدي است كه:            )ارشد سراسری تعهدات- 1386(  
الف(�موضوع�آن�عین�خارجي�باشد�

ب(�موضوع�آن�عین�معین�موجود�باشد�
ج(�موضوع�آن�انتقال�مالکیت�عین�شخصي�باشد�

د(�وقوع�آن�موکول�به�تسلیم�مال�موضوع�تعهد�باشد�

12 كدام يك از عقود ذيل عقد عينی است؟                 )مشاوران- 1381(  
ب(�اجاره�مال�غیرمنقول� � الف(�بیع�عین�معین��

د(�هر�سه�عقد� � � ج(�رهن�

از  كدام يك  و عقد عهدي،  تمليكي  عقد  هاي  تفاوت  در خصوص   13  
گزينه هاي ذيل درست است؟                )ارشد آزاد تعهدات- 1387(
الف(�در�عقد�تملیکي�مالکیت�به�نفس�ایجاب�و�قبول�حاصل�است�ولي�در�

عقد�عهدي�چنین�نیست��������
ب(�عقد�تملیکي�موجد�حق�عیني�براي�طرف�عقد�است،�ولي�عقد�عهدي�

چنین�نیست��������
ج(�در�عقد�تملیکي�براي�طرف�عقد،�حق�تعقیب�ایجاد�مي�شود،�ولي�در�

عقد�عهدي�چنین�نیست���
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د(�همه�موارد�

14 در خصوص مقايسه عقد معوض با عقد بالعوض با شرط عوض، كدام   
يك از گزينه ها درست نيست؟               )ارشد آزاد تعهدات- 1387(

الف(�عقد�معوض�با�عقد�بالعوض�واجد�اثر�یکسان�اند��������
ب(�در�عقد�معوض�در�صورت�عدم�تعادل�دو�عوض،�ممکن�است�خیار�غبن�

ایجاد�شود����
ج(�فقدان�عوض�در�عقد�معوض،�بطالن�عقد�معوض�است�������

د(�در�عقد�معوض�در�صورت�عدم�ایفاي�تعهد�از�جانب�یك�طرف،�ممکن�
است�از�حق�حبس�استفاده�کرد��������

15 ويژگي هاي قرارداد معوض كدام است؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1386(

الف(�عدم�ضرورت�اهلیت،�خیار�تبعض�صفقه،�قبض،�حق�حبس
ب(�ضرورت�قبض،��تأثیر�شخصیت�طرفین،��خیار�غبن،�عدم�ضرورت�اهلیت
ج(�عدم�ضرورت�اهلیت،�عدم�تأثیر�شخصیت�طرفین،�خیار�غبن،��حق�حبس
د(�عدم�ضرورت�قبض،�حق�حبس،�عدم�تأثیر�شخصیت�طرفین،�خیار�غبن،�

ضرورت�اهلیت

16 عقد الزم با فوت احد طرفين:                    )ارشد آزاد تعهدات- 1383(
ب(�منحل�مي�شود�� الف(�منحل�نمي�شود���
د(�جایز�مي�شود�� � ج(�باطل�مي�شود���

17 با توجه به ماهيت عقود الزم و جايز:           )ارشد آزاد تعهدات- 1387(
الف(�عقد�الزم�و�جایز�هر�دو�قابل�فسخ�اند��������

ب(�عقد�الزم�هیچ�گاه�قابل�فسخ�نیست�ولي�عقد�جایز�همواره�قابل�فسخ�
است��������

ج(�عقد�جایز�همواره�قابل�فسخ�است�ولي�عقد�الزم�فقط�در�موارد�امکان�
استناد�به�یکي�از�خیارات���

د(�پس�از�انعقاد�عقد،�فسخ�آن�قانوناً�امکان�ندارد،�مگر�سبب�جدیدي�حادث�
شود�������
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18 در تفاوت عقد جايز و عقد الزم مي توان گفت:             )سردفتري- 76(
الف(�عقد�الزم،�عقدي�است�که�براي�طرفین�الزم�االتباع�است�ولي�عقد�جایز�

الزم�االتباع�نیست�
ب(�عقد�الزم�جز�در�مواردي�که�قانون�پیش�بیني�نموده�قابل�فسخ�نیست،�

ولي�عقد�جایز�همواره�قابل�فسخ�است�
ج(�عقد�الزم�هرگز�گسیخته�نمي�شود�ولي�عقد�جایز�قابل�گسیختن�است�

د(�عقد�الزم�فقط�نسبت�به�طرفین�قرارداد،�ولي�عقد�جایز�نسبت�به�اشخاص�
ثالث�نیز�تسّري�مي�یابد�

19 كدام يك از عبارات زير صحيح نيست:  )ارشد آزاد تعهدات- 1383(  
ب(�عقد�غیر�نافذ�باطل�نیست�� � الف(�عقد�نافذ�صحیح�است���
د(�عقد�باطل�قابل�فسخ�نیست�� ج(�عقد�قابل�فسخ�غیر�نافذ�است���

20 كدام يك از گزينه هاي ذيل درباره »عقد غير نافذ« و »عقد قابل   
فسخ« درست است؟                              )ارشد آزاد تعهدات- 1388(

الف(�عقد�غیر�نافذ،�همان�عقد�قابل�فسخ�است����
ب(�رد�عقد�غیر�نافذ�کاشفیت�ندارد�ولي�فسخ�عقد�قابل�فسخ،�کاشفیت�دارد����������
ج(�عقد�غیرنافذ،�اساساً�بي�اعتبار�و�کأن�لم�یکن�است�ولي�عقد�قابل�فسخ،�

قراردادي�صحیح�و�معتبر�محسوب�مي�شود���
د(�عقد�غیر�نافذ،�از�حیث�فقدان�رضاي�معتبر،�ناقص�است�ولي�عقد�قابل�
فسخ�في�نفسه�عقد�کاملي�است،�مع�الوصف�از�تاریخ�تحقق�فسخ،�اثر�آن�

زایل�مي�شود�����

21 عقد خياري عقدي است كه                                 )ارشد آزاد- 1390(  
از� یا�یکي� براي�طرفین� قرارداد� ماهیت�عقد،�خیار�فسخ� به�مناسبت� الف(�

آن�ها�در�نظر�گرفته�شده�است�
ب(�ماهیتاً�الزم�بوده،�ولي�طرفین�براي�خود�یا�دیگري�حق�فسخ�قائل�شده�

اند�
ج(�قانون�براي�طرفین�یا�یکي�از�آن�ها�اختیار�فسخ�پیش�بیني�کرده�است�

د(�عقدي�است�که�موضوع�آن،�معامله�یکي�از�خیارات�قراردادي�است�
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22 منظور از عقد خياري ...                 )ارشد سراسری تعهدات- 1382(  
الف(�عقد�جایز�است�که�هر�یك�از�طرفین،�اختیار�بهم�زدن�آن�را،��هر�وقت�

که�اراده�کنند،��دارند�
ب(�آن�عقدي�است�که�فقط�قانونگذار�صریحاً،�اختیار�فسخ�آن�را�براي�یکي�

از�طرفین�پیش�بیني�کرده�باشد�
ج(�آن�عقد�جایزي�است�که�توسط�متعاقدین�براي�طرفین،�یا�یکي�از�آن�ها�

اختیار�بر�هم�زدن�عقد�پیش�بیني�شده�باشد�
د(�در�عرف�حقوقي،�قرارداد�الزمي�است�که�براي�طرفین،�یا�یکي�از�آن�ها�و�

یا�شخص�ثالثي،�توسط�متعاقدین�حق�فسخ�پیش�بیني�شده�باشد�

23 عقد خياري عقدي ....................... است.   
 )ارشد سراسری تعهدات- 1389(

ب(�الزم � � الف(�جایز�
د(�از�یك�طرف�الزم�و�از�یك�طرف�جایز � ج(�الزم�یا�جایز�

24 عقد منّجز يعني:                                   )ارشد آزاد تعهدات- 1383(  
ب(�عقد�غیر�وابسته� � الف(�عقد�غیر�قابل�فسخ��

د(�عقد�با�طرف�معلوم� � � ج(�عقد�الزم��

25 در صورتي كه تالقي اراده هاي طرفين و توافق آن ها، عّلت تاّمة وقوع   
عقد باشد، چنين عقدي را ... مي نامند.               )ارشد آزاد- 1385(
ب(�عقد�منّجز�������ج(�عقد�حال�������د(�عقد�کامل الف(�عقد�قطعي��

26 عقد معلق آن است كه....             )تعهدات آزاد- 1380(  
الف(�تاریخ�اجراي�آن�معلوم�نباشد��

ب(�براي�تسلیم�مورد�عقد،�اجل�معین�شده�باشد��
ج(�مورد�عقد�نامعلوم�باشد��

د(�انشاء�یا�تحقق�ماهیت�آن�متوقف�بر�امري�باشد��

27 عقد معلق عقدي است كه:                      )ارشد آزاد تعهدات- 1381(  
الف(�مشروط�به�شرط�صفت�شده�باشد��

ب(�مشروط�به�شرط�فعل�شده�باشد��
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ج(�تحقق�ماهیت�یا�انشاي�آن�وابسته�به�امر�دیگري�شده�باشد��
د(�مشروط�به�شرط�نتیجه�شده�باشد���

28 عقد معلق:                    )ارشد آزاد تعهدات- 1383(  
� الف(�همواره�باطل�است���

ب(�پس�از�حصول�معلق�علیه�نافذ�است��
� � ج(�اگر�انشاء�معلق�باشد،�باطل�نیست���

د(�اگر�منشاء�معلق�باشد،�باطل�است��

29 بر طبق قانون مدني، عقد معلق، عقدي است كه در آن ...   
)ارشد سراسری تعهدات- 1382(

الف(�انشاء�عقد�بر�حسب�عقد،�موقوف�به�امر�دیگري�باشد�
ب(�اثر�عقد�بر�حسب�انشاء�موقوف�به�امر�دیگری�باشد�

ج(�انعقاد�عقد�بر�حسب�قصد�موقوف�به�امري�دیگر�باشد�
د(�انشاء�عقد�و�اثر�آن�بر�حسب�قصد،�موقوف�به�امر�دیگري�باشد�

30 در عقد معلق، كدام عبارت درباره معلق عليه صحيح نيست؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1381(

الف(�مربوط�به�آینده�باشد�
ب(�امري�محتمل�الوقوع�باشد�

ج(�در�ارتباط�با�ارکان�عقد�و�شرایط�درستي�و�نفوذ�آن�باشد�
د(�امري�باشد�که�نسبت�به�خود�عقد�حادثه�اي�خارجي�تلقي�شود�

31 شرايط معلق عليه كدام است؟       )ارشد سراسری تعهدات- 1386(  
الف(�احتمالي�بودن،�استقبالي�بودن�و�خارج�از�شرایط�صحت�عقد�بودن

ب(�محقق�بودن،�منجز�بودن�و�معلق�به�شرایط�صحت�عقد�بودن
ج(�کامل�بودن،�مادي�بودن�و�ناظر�به�جهت�عقد�بودن

د(�مقدور�بودن،�معلوم�بودن�و�مربوط�به�قصد�طرفین�بودن

32 كدام مورد از ويژگي هاي معلق عليه نيست؟           )دكتری- 1390(  
� � الف(�تحقق�یا�عدم�تحقق�آن�معلوم�نباشد���

ب(�مربوط�به�شرایط�اساسي�وقوع�عقد�باشد�
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�� � ج(�ناظر�به�تحقق�حادثه�اي�در�آینده�باشد��
د(�خارج�از�اراده�طرفین�قرارداد�باشد��

33 هرگاه تحقق قرارداد به واقعه محقق الوقوع در آينده موكول شود   
قرارداد .........................                  )ارشد سراسری تعهدات- 1389(

ب(�صحیح�و�حال�است� � الف(�صحیح�و�مؤجل�است��
د(�باطل�است� � ج(�صحیح�و�معلق�است��

34 شخصي زمين خود را مي فروشد اگر تا سه ماه خانه در حال ساخت   
او آماده شود به شرط اين كه خريدار اتومبيل او را تعمير كند. اين 
عقد:                                               )ارشد سراسری تعهدات- 1383(

ب(�عقد�مشروط�است� � الف(�عقد�معلق�است��
د(�عقد�منجز�مشروط�است� � ج(�عقد�معلق�مشروط�است��

35 شخصي خانه متعلق به خود را به ديگري مي فروشد، اگر تا سه ماه   
را  به تهران منتقل شود و به شرط آنكه خريدار، خود خانه  آينده 
نقاشي كند، اين عقد ........ .               )ارشد آزاد- 1389(

ب(�عقد�معلق�است� � الف(�عقد�معلق�مشروط�است��
د(�عقد�منجز�مشروط�است� � ج(�عقد�مشروط�است��

36 تعليق در كدام يك از عقود زير موجب بطالن است؟   
)ارشد آزاد تعهدات- 1381(

�����������د(�بیع ���ج(�نکاح� الف(�مزارعه��������ب(�صلح�

37 كدام يك از عبارات زير نادرست است؟                   )وكالت- 1388(  
الف(�عقد�بیع�معلق�صحیح�است������������ب(�عقد�نکاح�معلق�باطل�است�
ج(�عقد�ضمان�معلق�صحیح�است������������د(�عقد�اجاره�معلق�صحیح�است�

يا  دارد  قهقرايي  اثر  عليه(  )معلق  تحقق شرط  معلق،  عقد  در  آيا   38  
خير؟             )ارشد سراسری تعهدات- 1387(

الف(��اثر�قهقرایي�دارد�و�از�روز�عقد�موثر�است�
ب(�اثر�قهقرایي�ندارد�و�از�زمان�تحقق�شرط�موثر�است
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ج(�در�قراردادهاي�مالي�اثر�قهقرایي�دارد�و�قراردادهاي�غیر�مالي�فاقد�این�
اثر�است

د(�نسبت�به�منافع�مال�مورد�انتقال�اثر�قهقرایي�دارد�ولي�نسبت�به�عین،�
فاقد�اثر�قهقرایي�است�

39 اگر در عقد معلق قبل از تحقق معلق عليه، متعهد تعهد خود را اجرا   
كند ....................             )ارشد سراسری تعهدات- 1390(

� الف(�عقد�»حال�و�منجز«�می�شود��
ب(�»تعهد�طبیعی«�محسوب�می�شود�

� ج(�مصداق�ضمان�درک�خواهد�بود��
د(�»پرداخت�ناروا«�محسوب�می�شود�و�قابل�استرداد�است�

40 در ارتباط با عقود معلق و احتمالي كدام گزينه صحيح نيست؟   
 )ارشد سراسری تعهدات- 1380(
الف(�در�عقد�احتمالي�تنها�وجود�یا�حدود�تعهد�یکي�از�طرفین�وابسته�به�

واقعه�اي�نامعلوم�مي�باشد�
ب(�در�عقد�معلق�کل�آثار�مترتب�بر�عقد�منوط�و�وابسته�به�واقعه�اي�نامعلوم�

است�
به� آن� از� و�قسمي�خاص� بوده� معوض� عقود� از�مصادیق� احتمالي� عقد� ج(�

شمار�مي�آید�
د(�فقط�عقد�عقود�مجاني�را�مي�توان�به�صورت�معلق�واقع�ساخت�

41 تعهد موجل تعهدي است كه ...................... 
)ارشد سراسری تعهدات- 1386(

الف(�وقوع�آن�منوط�به�رسیدن�زمان�معیني�باشد�
ب(�اجراي�آن�منوط�به�فرا�رسیدن�زمان�معیني�باشد�

ج(�وقوع�و�اجراي�آن�منوط�به�فرا�رسیدن�موعد�خاصي�شود�
د(�زوال�آن�منوط�به�فرا�رسیدن�زمان�معیني�باشد�

42 شرط فاسخ چه نوع شرط است؟                     )تعهدات آزاد- 1379(  
الف(�شرطی�که�برای�مشروط�له�حق�فسخ�ایجاد�می�کند�
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ب(�شرطی�که�به�موجب�آن�شخص�ثالثی�که�مورد�توافق�طرفین�است،�عقد�
را�فسخ�می�کند�

ج(�شرطی�که�با�تحقق�آن�عقد�خودبخود�منفسخ�می�شود�
د(�شرطی�که�در�صورت�تحقق�آن،�قاضی�حکم�بر�فسخ�معامله�صادر�می�

کند�

43 شرط فاسخ، شرطي است كه در صورت تحقق آن ........ .  
)ارشد آزاد- 1389(

الف(�مشروط�له�حق�فسخ�عقد�را�دارد�
ب(�عقد�بدون�دخالت�اراده�طرفین�منفسخ�مي�شود�

ج(�شخص�ثالث�مورد�توافق�طرفین،�حق�فسخ�عقد�را�دارد�
د(�عقد�به�حکم�دادگاه�منحل�مي�گردد�

44 »شرط فاسخ« التزامي است كه .....................   
)ارشد سراسری تعهدات- 1386(

الف(�به�موجب�آن�حق�فسخ�عقد�موجود،�به�ثالثي�داده�مي�شود�
ب(�انحالل�تعهد�موجود�را�معلق�به�وقوع�امري�محتمل�نماید�
ج(�تخلف�از�آن�به�متعهد�له�حق�فسخ�عقد�موجود�را�مي�دهد�
د(�رأساً�اختیار�فسخ�عقد�را�به�یکي�از�طرفین�قرارداد�مي�دهد�

45 شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق..........)وكالت- 1387(   
� الف(�عقد�خود�به�خود�منحل�مي�شود��

ب(�به�وسیله�حکم�دادگاه�عقد،�فسخ�مي�شود�
ج(�براي�شخص�ثالث�مورد�توافق�طرفین،�حق�فسخ�ایجاد�مي�شود�

د(�براي�مشروط�له�حق�فسخ�ایجاد�مي�کند�

در  »تأخير  است:  آمده  عبارت  اين  وام  اعطاي  قرارداد  يك  در   46  
پرداخت هر يك از اقساط تا ده روز سبب انفساخ قرارداد وام و حال 
بر  از نظر حقوقي  باقيمانده مي شود«، كدام اصطالح  شدن اقساط 
اين عبارت قابل اطالع است؟         )ارشد سراسری تعهدات- 1388(

ب(�شرط�نتیجه � � الف(�شرط�تعلیقي�
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د(�تعهد�به�انفساخ � � ج(�شرط�فاسخ�

47 كدام گزينه در خصوص اثر شرط فاسخ، صحيح است؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1389(
الف(�به�محض�تحقق�شرط،�عقد�منفسخ�مي�شود��و��به�اقدام�دیگري�نیاز�

نیست�
ب(�پس�از�تحقق�شرط،�انحالل�عقد�منوط�به�اعالم�فسخ�از�سوي�مشروط�

له�است�
به�حکم� منوط� عقد� انحالل� ذینفع،� اعالم�فسخ� و� تحقق�شرط� از� ج(�پس�

دادگاه�است�
د(�پس�از�تحقق�شرط،�انحالل�عقد�منوط�به�اعالم�فسخ�از�سوي�مشروط�

علیه�است�

48 در مورد عقد معلق و عقد شانسي كدام گزينه صحيح نيست؟  
)ارشد آزاد- 1389(

الف(�در�عقد�معلق�آثار�عقد�منوط�به�واقعه�اي�نامعلوم�است�
به�حساب� آن� از� و�قسم�خاصي� عقد�معوض� از�مصادیق� عقد�شانسي� ب(�

مي�آید�
ج(�در�عقد�شانسي�تنها�وجود�یا�حدود�تعهد�یکي�از�طرفین�وابسته�به�واقع�

اي�نامعلوم�است�
د(�فقط�عقد�شانسي�را�مي�توان�به�صورت�معلق�واقع�ساخت�
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پاسخنامه�تشریحی



13۵ پاسخنامه تشریحی

پاسخنامه�تشریحی

1 گزينه د صحيح است.�در�قانون�مدنی�ما�هیچ�ماده�ای�وجود�ندارد�که�به�طور�
صریح�یا�ضمنی،�ایجاد�تعهد�به�وسیله�ی�اراده�ی�یك��تن�به�طور�عام�تجویز�کند�
و�در�منابع�ایجاد�حق�دینی�هم�نامی�از�ایقاع�برده�نشده�است��پس،�در�حقوق�
کنونی�نمی�توان�ایقاع�را�از�منابع�ایجاد�تعهد�به�شمار�آورد��فقط�جایی�که�مصالح�
اجتماع�و�نیازمندی�های�کنونی�اقتضا�می�کند�به�عنوان�وسیله�ای�استثنایی�مباح�

گردیده�است��)دوره�ی�مقدماتی�حقوق�مدنی-�اعمال�حقوقی�شماره�6(��
آثار�حقوقی�آن� واقعه�ی�حقوقی:�روی�دادی�است�که� 2 گزينه ج صحيح است. 
نتیجه�ی�اراده�ی�شخص�نیست�و�به�حکم�قانون�به�وجود�می�آید��اعم�از�این�که�
ایجاد�واقعه�ارادی�باشد�مانند�غصب�و�اتالف�مال�غیر،�یا�طبیعی،�چون�مرگ�و�

تولد�شخص�
انجام� اثر�حقوقی�خاص� ایجاد� به�منظور� اراده�ای�است�که� اعالم� اعمال�حقوقی:�
با�آن�چه�که�فاعل� بار�می�کند��)اثر�آن� اثر�دلخواه�را�بر�آن� می�شود�و�قانون�نیز�
خواسته�منطبق�است�(�)دوره�ی�مقدماتی�حقوق�مدنی-�اعمال�حقوقی-�شماره�5(
3 گزينه د صحيح است.�عمل�حقوقی�عملی�است�که�تحقق�آن�نتیجه�ی�قصد�
انشاء�باشد��عمل�حقوقی�یا�به�صورت�عقد�محقق�می�شود�یا�ایقاع��عمل�حقوقی�
در�مقابل�واقعه�ی�حقوقی�قرار�دارد�که�در�تحقق�آن�قصد�انشاء�وجود�ندارد��

)دوره�ی�مقدماتی�حقوق�مدنی-�اعمال�حقوقی-�شماره�8(
از� عینی،� حق� اسقاط� از� است� عبارت� که� اعراض� است.� صحيح  ب  گزينه   4
لحاظ�ماهیت،�ایقاع�بوده�و�در�زمره�ی�اعمال�حقوقی�به�شمار�می�رود��موارد�در�

گزینه�های��1،3و��4همگی�واقعه�ی�حقوقی�می�باشند�
5 گزينه ب صحيح است.�عمل�حقوقی�)اعم�از�عقد�و�ایقاع(،�عملی�است�اعتباری�

که�دارای�اثر�حقوقی�می�باشد��عمل�اعتباری�در�مقابل�عمل�مادی�قرار�دارد�
به�سه�دسته�ی� اثر�حقوقی� لحاظ� از� عقد� الف صحيح است.�هر�چند� 6 گزينه 
تملیکی،�عهدی�و�اذنی�تقسیم�می�شود،�تعریف�ماده��183قانون�مدنی�جامع�

نیست�و�تنها�عقد�عهدی�را�شامل�می�شود�
7  گزينه د صحيح است.�تعهد�گاه�ناشی�از�اعمال�حقوقی،�اعم�از�عقد�یا�ایقاع�
بوده�و�گاه�ناشی�از�واقعه�ی�حقوقی��بنابراین�بعضی�از�تعهدات�اثر�عقد�است�ولی�
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هر�تعهدی�ناشی�از�عقد�نیست�
8  گزينه د صحيح است.�مطابق�مواد��191تا��194قانون�مدنی�در�حقوق�ایران�
قراردادها�علی�االصول�نیاز�به�تشریفات�خاصی�ندارد�و�تنها�با�ایجاب�و�قبول،�
به�هر�نحوی�که�ابراز�شود،�واقع�می�شود��به�این�اصل�اصطالحاً،�اصل�رضایی�
بودن�قراردادها�اطالق�می�شود��)دوره�ی�مقدماتی�حقوق�مدنی-�اعمال�حقوقی-�

شماره�41(�
9 گزينه ب صحيح است.�عقد�عینی�عقدی�است�که�در�آن،�قبض،�شرط�صحت�
است��در�قانون�مدنی�تنها�پنج�عقد�عینی�وجود�دارد�که�عبارتند�از:�عقد�موجد�
حق�انتفاع�)ماده��47قانون�مدنی(،�عقد�وقف�)ماده��59قانون�مدنی(،�بیع�صرف�
)ماده��364قانون�مدنی(،�عقد�رهن�)ماده��772قانون�مدنی(�و�عقد�هبه�)ماده�

�798قانون�مدنی(�
10 گزينه الف صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�9�

11  گزينه د صحيح است. ر�ک��توضیح�سوال�شماره�9�
12  گزينه ج صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�9�

13  گزينه د صحيح است.�در�خصوص�وجوه�افتراق�عقود�عهدی�و�تملیکی�باید�
گفت:�1-�در�عقود�تملیکی�مالکیت�علی�االصول�به�نفس�ایجاب�و�قبول�حاصل�
می�شود�ولی�در�عقد�عهدی�چنین�نیست��2-�عقد�تملیکی�موجد�حق�عینی�
برای�طرف�عقد�است�ولی�عقد�عهدی�چنین�نیست�و�یك�حق�دینی�برای�طرف�
عقد�ایجاد�می�شود��3-�در�عقد�تملیکی�برای�طرف�عقد�حق�تعقیب�ایجاد�می�

شود،�ولی�در�عقد�عهدی�چنین�نیست�
14 گزينه الف صحيح است.�در�عقود�معوض،�از�آن�جایی�که�علی�االصول�عقد،�
داشته� رشد(� و� عقل� )بلوغ،� کامل� اهلیت� باید� طرفین� است،� مغابنه� بر� مبتنی�
باشند��همچنین�در�عقود�معوض،�مطابق�ماده��377قانون�مدنی،�طرفین�علی�
االصول�حق�حبس�دارند،�در�اینگونه�عقود،�اصوالً�شخصیت�طرف�تأثیری�ندارد��
خیار�غبن�و�تبعض�صفقه�تنها�در�عقود�معوض�راه�دارد�و�این�عقود�اصوالً�رضایی�
است�و�قبض�در�وقوع�آن�ها�تأثیری�ندارد��با�این�توضیح،�ایراد�گزینه��1مشخص�

می�شود�
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15  گزينه د صحيح است.�عقود�معوض�اصوالً�رضایی�هستند�و�قبض�در�وقوع�آن�ها�
تأثیری�ندارد��در�این�عقود�اصوالً�شخصیت�طرف�تأثیری�ندارد�و�طرفین�باید�
اهلیت�کامل�)عقل،�بلوغ�و�رشد(�داشته�باشند��همچنین�در�عقود�معوض�مطابق�
ماده��377قانون�مدنی،�طرفین�علی�االصول�حق�حبس�دارند��نکته�ی�آخر�اینکه�

خیار�غبن�و�تبعض�صفقه�تنها�در�عقود�معوض�راه�دارد�
آن� الزم� »عقد� مدنی� قانون� �185 ماده� موجب� به� است.� الف صحيح  گزينه   16
است�که�هیچ�یك�از�طرفین�معامله�حق�فسخ�آن�را�نداشته�باشد�مگر�در�موارد�
معینه«��مقصود�از�موارد�معینه،�صرف�نظر�از�اقاله،�که�قاعده�ی�عمومی�انحالل�
قراردادها�است،�اشاره�به�وجود�خیارات�در�عقود�الزم�است��بنابراین�در�صورت�

فوت�احد�طرفین،�عقد�الزم�منحل�نمی�شود�
17  گزينه ج صحيح است.�به�موجب�ماده��185قانون�مدنی،�»عقد�الزم�آن�است�که�
هیچ�یك�از�طرفین�معامله�حق�فسخ�آن�را�نداشته�باشد�مگر�در�موارد�معینه�«

ماده��186قانون�مدنی�نیز�مقرر�می�دارد�»عقد�جایز�آن�است�که�هریك�از�طرفین�
بتواند�هر�وقتی�بخواهد�فسخ�کند�«

18 گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�17�
آن� مدنی�»عقد�خیاری� قانون� ماده��188 موجب� به� 19 گزينه ج صحيح است.�
باشد«��در� ثالثی�اختیار�فسخ� برای� یا� از�آن�ها� یا�یکی� برای�طرفین� است�که�
عرف�حقوقی،�عقد�خیاری�به�عقد�الزمی�گفته�می�شود�که�در�آن�شرط�خیار�
شده�باشد�)دکتر�ناصر�کاتوزیان،�قانون�مدنی�در�نظم�حقوقی�کنونی،�ص�194(
20  گزينه د صحيح است.�عقد�غیر�نافذ،�از�حیث�فقدان�رضای�معتبر،�ناقص�است�
ولی�عقد�قابل�فسخ�فی�نفسه�عقد�کاملی�است�که�از�تاریخ�تحقق�فسخ،�اثر�آن�

زایل�می�شود�
21 گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�19�
22 گزينه د صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�19�
23 گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�19�

24  گزينه ب صحيح است.�به�موجب�ماده��189قانون�مدنی�»عقد�منجز�آن�است�
که�تأثیر�آن�برحسب�انشاء�موقوف�به�امر�دیگری�نباشد�واال�معلق�خواهد�بود«��
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به�عبارت�دیگر�عقد�منجز�آن�است�که�تالقي�اراده�هاي�طرفین�و�توافق�آن�ها،�
علّت�تاّمة�وقوع�عقد�است�و�تاثیر�آن�بر�حسب�انشاء�موقوف�بر�امر�دیگری�نیست�

25 گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�24�
26  گزينه د صحيح است.�به�موجب�ماده��189قانون�مدنی�»عقد�منجز�آن�است�
که�تاثیر�آن�بر�حسب�انشاء�موقوف�به�امر�دیگری�نباشد�واال�معلق�خواهد�بود«��
آن� تحقق� یا� انشاء� که� است� عقدی� گفت:� باید� معلق� عقد� تعریف� در� بنابراین�

متوقف�بر�امری�باشد�
27  گزينه ج صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�26�

28  گزينه ب صحيح است.�به�موجب�ماده��189قانون�مدنی�»عقد�منجز�آن�است�
که�تأثیر�آن�برحسب�انشاء�موقوف�به�امر�دیگری�نباشد�واال�معلق�خواهد�بود«��با�
توجه�به�این�ماده�می�توان�گفت:�عقد�معلق�پس�از�حصول�معلق�علیه�نافذ�است�

29  گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�26�
به� انشا�منوط� اثر� واقعی�در�صورتی�است�که� تعلیق� 30  گزينه ج صحيح است.�
وقوع�حادثه�ی�خارجی�و�احتمالی�شود��پس�اگر،�تعلیق�به�شرایط�درستی�عقد�
هم�چنین� است�� بی�فایده� تأکید� نوعی� عقد�ضمان(� در� دین� وجود� )مانند� شود�
اگر،�تحقق�شرط�در�آینده�به�یقین�معلوم�باشد�)مانند�طلوع�آفتاب�یا�فرارسیدن�
نوروز(�باید�عقد�را�مؤجل�شمرد�نه�معلق��)دوره�ی�مقدماتی�حقوق�مدنی-�اعمال�

حقوقی-�شماره�24(�
31 گزينه الف صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�30�
32 گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�30�

33 گزينه الف صحيح است.�یکی�از�شرایط�معلق�علیه،�احتمالی�بودن�آن�است��
بنابراین�اگر�اثر�عقد�منوط�به�حادثه�ای�حتمی�در�آینده�باشد�مانند�فرا�رسیدن�
نوروز�آینده،�عقد�را�نباید�معلق�دانست��در�این�فرض،�عقد�منجز�و�موجل�نامیده�

می�شود�
34 گزينه ج صحيح است.�در�متن�سوال،�واژه�ی�»اگر«�ظهور�در�تعلیق�عقد�و�
عبارت�»به�شرط�اینکه«�ظهور�در�مشروط�بودن�عقد�دارد��بنابراین�چون�اثر�عقد�
منوط�به�امری�است،�عقد�مزبور�معلق�است�و�چون�در�ضمن�عقد،�شرطی�درج�
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شده،�عقد�مزبور�مشروط�نیز�می�باشد�
35 گزينه الف صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�34�

36 گزينه ج صحيح است.�به�موجب�ماده��1068قانون�مدنی�»تعلیق�در�نکاح�
موجب�بطالن�است«��البته�اگر�نکاح�معلق�به�وجود�یکی�از�شرایط�درستی�آن�
باشد�)مانند�اینکه�مرد�بگوید:�با�تو�ازدواج�می�کنم�به�شرط�آنکه�در�عده�ی�مرد�

دیگری�نباشی(�صحیح�است�
است�� قراردادها� عمومی� قواعد� جزء� عقد� در� تعلیق� است.� گزينه ج صحيح   37
باشد،�مگر�در�مواردی�که�استثناء�شده� بنابراین�هر�عقدی�ممکن�است�معلق�
است��بر�این�اساس�در�قانون�مدنی�به�موجب�مواد��699و��1068تعلیق�در�عقد�

ضمان�و�نکاح�باطل�است�
38  گزينه ب صحيح است.�تحقق�شرط�در�آینده�مؤثر�است�و�اثر�عقد�در�گذشته�
بوجود�نمی�آید،�مگر�اینکه�برخالف�آن�تراضی�شده�باشد�)دکتر�ناصر�کاتوزیان،�

قانون�مدنی�در�نظم�حقوقی�کنونی،�ص�194(�
از�تحقق�معلق�علیه� تنها�پس� 39  گزينه د صحيح است.�در�عقد�معلق،�متعهد�
مدیون�می�شود��بنابراین�اگر�متعهد�قبل�از�تحقق�معلق�علیه�مفاد�عقد�را�اجرا�
کند�مطابق�ماده��302قانون�مدنی،�ایفاء،�ناروا�بوده�و�مستحق�استرداد�آن�است�
40  گزينه د صحيح است.�عقد�احتمالی�که�در�برابر�عقد�محقق�است�عقدی�است�
معوض�که�در�آن،�حدود�تعهد�یکی�از�طرفین�منوط�به�واقعه�ای�می�باشد؛�مانند�

عقد�بیمه��ایراد�گزینه��4آن�است�که�عقود�معوض�نیز�قابل�تعلیق�می�باشند�
41 گزينه ب صحيح است.�عقد�موجل�عقدی�است�که�به�محض�انعقاد�واقع�شده�

اما�اجرای�آن�منوط�به�فرا�رسیدن�موعد�خاصی�باشد�
42  گزينه ج صحيح است.�شرط�فاسخ�یا�شرط�انفساخ�شرطی�است�که�در�عقد�
منجز�درج�می�شود�و�به�موجب�آن،�انحالل�عقد،�موقوف�به�امری�می�گردد��این�
شرط�با�خیار�شرط�تفاوت�دارد�چرا�که�منظور�از�خیار�شرط،�قرار�دادن�حق�فسخ�
برای�طرفین�عقد�یا�شخص�ثالث�است��با�این�توضیح�سایر�گزینه�ها�رد�می�شود�

43  گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�42�
44  گزينه ب صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�42�
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45  گزينه الف صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�42�
46  گزينه ج صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�42�

47 گزينه الف صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�42�
48  گزينه د صحيح است.�عقد�شانسی)�احتمالی(�که�در�برابر�عقد�محقق�است�
از�طرفین�منوط�به�واقعه�ای� عقدی�است�معوض�که�در�آن،�حدود�تعهد�یکی�
می�باشد؛�مانند�عقد�بیمه��عقد�معلق�نیز�آن�است�که�اثر�حقوقی�آن�بر�حسب�

انشاء�موقوف�به�امری�باشد�
از� برخی� فقدان� اجرای� ضمانت� اینکه� به� توجه� با� است.� الف صحيح  49  گزينه 
شرایط�صحت�معامالت،�بطالن�و�عدم�وجود�پاره�ای�دیگر�سبب�عدم�نفوذ�عقد�
می�گردد�گزینه�های��1و��3صحیح�به�نظر�می�رسد��با�این�وجود�چون�شرایط�
اساسی�صحت�معامله�ظهور�در�شرایطی�دارند�که�فقدان�آن�ها�موجب�بطالن�

عقد�می�شود،�با�اندک�مسامحه�ای�گزینه��1بر�گزینه��3ترجیح�دارد�
50 گزينه ج صحيح است.�مطابق�ماده��191قانون�مدنی�»عقد�محقق�می�شود�
به�قصد�انشاء�به�شرط�مقرون�بودن�به�چیزی�که�داللت�بر�قصد�کند«�بنابراین�
طبق�این�ماده�برای�ایجاد�عقد�صرف�وجود�قصد�انشاء�)اراده�باطنی(�کافی�است�

51 گزينه د صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�50�
52 گزينه الف صحيح است.�ر�ک��توضیح�سوال�شماره�50�

قانون�مدنی�»عقد�محقق�می� به�موجب�ماده��191 53  گزينه ب صحيح است.�
شود�به�قصد�انشاء���«�در�نتیجه�چنانچه�در�عقدی�قصد�وجود�نداشته�باشد�آن�
واقعی� نیز�طرفین�قصد� معامالت�صوری� در� آنجایی�که� از� است�� باطل� معامله�

انجام�معامله�ندارند�در�نتیجه�این�معامله�نیز�به�علت�فقدان�قصد�باطل�است�
54 گزينه ب صحيح است.�ماده��191قانون�مدنی�در�این�خصوص�مقرر�می�دارد:�
»عقد�محقق�می�شود�به�قصد�انشاء�به�شرط�مقرون�بودن�به�چیزی�که�داللت�
بر�قصد�کند«��همانطور�که�از�ماده�مزبور�بر�می�آید،�وجود�قصد،�سازنده�ی�عقد�
است�و�اعالم�اراده�شرط�ساختن�عقد�و�قرینه�ی�و�اماره�ی�تحقق�قصد��در�نتیجه،�

اعالم�اراده�شرط�تحقق�عقد�است�و�خود،�سازنده�ی�عقد�نیست�
55  گزينه ب صحيح است.�در�حقوق�ایران�به�موجب�مواد��191قانون�مدنی،�علی�
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