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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله 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 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 بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

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 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 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 حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
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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
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سؤاالت کلیاتسؤاالت کلیات

.صرف.ثبت.شدن.سند،.داللت.بر.رسمی.بودن.آن...... 1 
الف( دارد       

ب( ندارد     
ج( هر ثبتی سند را رسمی نمی کند.    

د( ثبت، سند را رسمی می کند حتی اگر خدشه ای به آن وارد باشد.

.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.آثار.و.ویژگی.های.اسناد.رسمی.نیست؟ 2 
الف( عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی  

ب( معتبر بودن تاریخ سند رسمی فقط نسبت به طرفین
ج( عدم شمول مرور زمان    

د( قابل تعقیب و مجازات بودن قضات در صورت عدم اعتبار دادن به اسناد رسمی

.در.مورد..............سند.رسمی.انکار.مسموع.نیست.و.جزء.به.ادعای. 3 
جعل.به.ادعای.دیگری.نمی.توان.رسیدگی.کرد.

الف( محتویات            ب( مندرجات        
ج( محتویات و مندرجات           د( فقط اقاریر طرفین

.کدام.یک.از.گزینه.های.زیر.صحیح.نیست؟ 4 
الف( سندی توسط مأمور ثبت یا سردفتر اسناد رسمی حوزه ی تهران در 

مشهد تنظیم شود.
ب( سردفتر اسناد رسمی تهران، در حوزه ی تهران سند حوزه   ی مشهد را تنظیم کند.
ج( دفتر ازدواج و طالق در حوزه    ی تهران، سند حوزه   ی مشهد را تنظیم کند.

د( تمام گزینه ها

.سندی.درخصوص.ملکی.که.در.اراک.است.توسط.دفتر.اسناد.رسمی.ای. 5 
که.در.تهران.است.تنظیم.گردیده.وضعیت.ثبت.چگونه.است؟

الف( سند رسمی است.   
ب( سند عادی است.   

ج( سند محسوب نمی شود.      



۱۱۱۱ سؤاالت

د( صرفاً توسط دفاتر خاصی در تهران باید تنظیم گردد.

چه. گردد. تنظیم. امالک. دفتر. متصدی. توسط. شناسنامه. سند. اگر. . 6 
وضعیتی.خواهد.داشت؟

الف( سند رسمی است.      
ب( عادی است.         

ج( سند محسوب نمی شود.  
د( چون در حدود اختیارات متصدی نبوده، سند محسوب نمی شود.

سؤاالت فصل عملیات مقدماتی ثبت و مراحل آنسؤاالت فصل عملیات مقدماتی ثبت و مراحل آن

.منظور.از.ختم.عملیات.مقدماتی.ثبت.چیست؟ 7 
الف( ثبت سند در دفتر امالک  

ب( تکلیف اعتراضات احتمالی در دادگاه مشخص شده باشد.
ج( صدور سند مالکیت از طرف اداره ی ثبت 

د( اداره  ی ثبت آماده    ی صدور سند مالکیت باشد.

.آگهی.ثبت.عمومی.به.چه.منظور.منتشر.می.گردد؟ 8 
الف( جهت اطالع معترضین               ب( جهت اطالع مجاورین     

ج( جهت اطالع مالکین          د( جهت توزیع اظهارنامه

.از.نظر.مقررات.ثبتی.چه.نوع.ملکی.مجهول.المالک.است؟ 9 
ب( مالک آن مشخص نباشد. الف( اظهارنامه   ی ثبتی اعاده نشده  
د( ملک تحدید حدود نشده ج( تقاضای ثبت نشده  

به. ثبت. قانون. .11 ماده.ی. براساس. ملک. ثبت. درخواست. و. تقاضا. . 10 
وسیله.ی..............به.عمل.می.آید.

ب( انتشار آگهی الف( اعالن عمومی       
د( اظهارنامه  ج( اداره ی ثبت       

.آگهی.نوبتی.در.................نوبت.به.فاصله...............روز.منتشر.خواهد.شد. 11 
الف( 2- 30           ب( 3- 30           ج( 2- 60       د( 3- 10 
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آگهی. این. در. و. قید.............. ملک. ارتفاقی. نوبتی.حقوق. آگهی. در. . 12 
قید...............در.موقع.تعیین.حدود.در.صورت.مجلس.منظور.شود.
الف( نمی شود- می شود.           ب( نمی شود- نمی شود.        

ج( می شود- نمی شود.           د( می شود- می شود.

.کدام.یک.از.آگهی.های.زیر.در.2.نوبت.منتشر.می.شود؟ 13 
الف( آگهی های عمومی          ب( آگهی مقدماتی           

ج( آگهی نوبتی              د( آگهی تحدید حدود

.مدت.اعتراض.به.آگهی.نوبتی.............روز.از.تاریخ.انتشار.اولین.آگهی. 14 
نوبتی.است.که.باید.به...............تسلیم.شود.

الف( 60- اداره ی ثبت محل           ب( 90- سازمان ثبت 
ج( 60- سازمان ثبت           د( 90- اداره ی ثبت محل

.اگر.در.موقع.تحدید.حدود،.تقاضا.کننده.یا.نماینده.اش.حاضر.نباشد. 15 
ملک.مورد.تقاضا.چگونه.تحدید.خواهد.شد؟

الف( آگهی مجدد منتشر خواهد شد.           
ب( با حدود اظهار شده از طرف مجاورین، تحدید خواهد شد.

حدود  »تحدید  آگهی  انتشار  و  درخواست صدور  می تواند  ملک  مالک  ج( 
اختصاصی« نماید.

د( موضوع در هیأت نظارت مطرح می گردد.

و. کننده. تقاضا. حدود،. تحدید. موقع. در. دوم،. مرتبه.ی. برای. اگر. . 16 

مجاورین،.هیچ.یک.در.محل.حاضر.نباشند.و.تحدید.حدود.به.عمل.
نیاید.وضعیت.چگونه.خواهد.بود؟

الف( آگهی مجدد منتشر خواهد شد.      
ب( مأمورین ثبت دوباره به محل مراجعه و تحدید حدود را انجام می دهند.

ج( عملیات ثبت متوقف می شود.      
د( با مراجعه ی مالک، تحدید حدود به صورت اختصاصی منتشر خواهد شد.

.کدام.یک.از.اشتباهات.ذیل.در.آگهی.تحدیدی.موجب.تجدید.آگهی. 17 



۱۳۱۳ سؤاالت

نمی.شود؟
الف( اشتباه در شماره ی پالک     

ب( اشتباه در محل وقوع ملک 
ج( انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از انتشار آگهی ماده 14 قانون ثبت           

د( اشتباه در عدم ذکر نوع ملک 

.در.صورتی.که.ضمن.تحدید.ملک.مورد.تقاضا.حد.فاصل.ملک.با.ملک. 18 

مجاور.به.صورت.»حد.شمالی.به.طول.45.متر.به.دیوار.پالک.207«.
توصیف.شود.حد.فاصل.ملک.متعلق.به.کدام.ملک.است؟

الف( حد فاصل اختصاصاً متعلق به ملک مورد تقاضا است.  
ب( اختصاصاً متعلق به ملک مجاور است.

ج( هر یک از ملک مورد تقاضا و ملک مجاور دارای حد فاصل مجزا و مختص 
به خود است.

د( یک حد فاصل مشترک مابین 2 پالک است.

.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.جمله.موارد.عدم.لزوم.انتشار.آگهی.نوبتی. 19 
موضوع.ماده.11.قانون.ثبت.نیست؟

الف( امالکی که بر اساس ماده 142 قانون ثبت درباره      ی آنها تقاضای ثبت 
نشده و به ثبت نرسیده باشد.

ب( وقتی بین مالک عرصه که دارای سند مالکیت است و شخص دیگر که به 
موجب سند رسمی، قراردادی برای احداث اعیان در آن ملک منعقد می شود و 
طرف قرارداد در آن احداث اعیانی نموده و سند مالکیت اعیانی درخواست کند.

ج( اراضی زیر سدها در صورت ضرورت احداث سّد و لزوم انتقال اراضی الزم 
برای مخزن سّد و حریم مخزن آن از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی، 

چنانچه این اراضی زیر آب سدها بروند.
د( در مورد اسنادی که برای بافت مسکونی روستاها صادر می شود.

آگهی. انتشار. لزوم. عدم. موارد. جمله. از. زیر. موارد. از. یک. کدام. . 20 
تحدیدی.موضوع.ماده.14.قانون.ثبت.نیست؟

الف( هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معین نباشد.



نشر چتر دانش/  500500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت ۱۴۱۴

ب( در مورد تحدید حدود اعیان احداثی در اراضی دارای سند مالکیت به 
اذن مالک زمین

ج( در مورد اسنادی که برای بافت مسکونی روستاها صادر می شود.
د( برای امالک ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگل ها واگذار می شود.

در. آگهی. انتشار. حدود،. تحدید. برای. زیر. موارد. از. یک. کدام. در. . 21 
روزنامه.الزم.نیست.و.الصاق.آگهی.در.محل.کافی.است؟

الف( در مورد تحدید حدود اعیان احداثی در اراضی دارای سند مالکیت به 
اذن مالک زمین 

ب( تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در 
صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصالحات اراضی. 

ج( برای امالک ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگل ها واگذار می شود.
د( هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معّین باشد.

.چنانچه.در.جریان.عملیات.مقدماتی.ثبت.انتقال.با.سند.رسمی.صورت. 22 
پذیرد.و.نسبت.به.ملک.مورد.انتقال،.اعتراضی.نشده.باشد......

الف( عملیات مقدماتی به نام انتقال دهنده ادامه می یابد.  
ب( منتقل الیه قائم مقام مستدعی ثبت می شود.

ج( انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل 
در اداره ی ثبت حاضر شده و معامله را کتباً اعالم کند. 

د( انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل 
در اداره ثبت حاضر و معامله را کتباً اطالع دهد.

.چنانچه.در.جریان.عملیات.مقدماتی.ثبت،.انتقال.ملک.با.سند.رسمی. 23 
صورت.پذیرد.و.نسبت.به.ملک.مورد.انتقال.اعتراض.شده.باشد:

وجود  از  را  انتقال گیرنده  انتقال،  حین  در  است  مکلف  انتقال دهنده  الف( 
معترض مطلع سازد.

ب( انتقال دهنده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع 
انتقال به وسیله ی اظهارنامه آگاه سازد.

ج( انتقال گیرنده زمانی قائم مقام مستدعی ثبت است که از وجود معترض 
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مطلع شود و معترض نیز از انتقال آگاهی پیدا کند.
د( تمام گزینه ها

.چنانچه.در.جریان.عملیات.مقدماتی.ثبت.انتقال.ملک.با.سند.عادی. 24 
صورت.پذیرد.و.نسبت.به.ملک.مورد.انتقال.اعتراض.نشده.باشد:

الف( انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال در اداره ی ثبت کتباً 
معامله را اطالع دهد.

ب( منتقل الیه قائم مقام مستدعی ثبت می شود.
ج( انتقال دهنده مکلف است از طریق اظهارنامه ظرف مهلت ده روز انتقال 

گیرنده را مطلع کند.
د( انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال به وسیله ی اظهارنامه ی 

اداره ثبت را در جریان قرار دهد.

مورد. ملک. به. نسبت. ثبت. مقدماتی. عملیات. جریان. در. چنانچه. . 25 

انتقال.با.سند.عادی.اعتراضی.نشده.باشد.ولی.انتقال.دهنده.موضوع.
را.به.اداره.ی.ثبت.اطالع.نداده.باشد:

الف( ملک به نام انتقال دهنده، ثبت خواهد شد.
ب( ملک به نام انتقال گیرنده، ثبت خواهد شد.

ج( اگر مدت اعتراض منقضی نشده باشد، انتقال گیرنده، می تواند به دادگاه 
دادخواست بدهد.

د( اگر مدت اعتراض منقضی نشده باشد، انتقال گیرنده، می تواند از طریق 
اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید تا معامله را تصدیق نماید.

مورد. ملک. به. نسبت. ثبت. مقدماتی. عملیات. جریان. در. چنانچه. . 26 
انتقال.با.سند.عادی.اعتراض.شده.باشد:

الف( انتقال دهنده مکلف است انتقال گیرنده را از وجود معترض مطلع نماید.
ب( انتقال دهنده مکلف است انتقال گیرنده را از وجود معترض مطلع نماید 
و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وجود انتقال و اسم منتقل الیه 

به وسیله ی اظهارنامه  ی رسمی آگاه سازد.
ج( انتقال دهنده مکلف است فقط انتقال گیرنده را ظرف ده روز به وسیله ی 
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اظهارنامه  ی رسمی از وجود معترض آگاه سازد.
د( عالوه بر گزینه ی ب انتقال دهنده باید ظرف ده روز از تاریخ انتقال، انتقال 

و اسم منتقل الیه را به اداره ی ثبت اطالع دهد.

.هرگاه.شخصی.که.در.دفتر.توزیع.اظهارنامه.پالکی.به.نام.وی.معرفی. 27 

و.ثبت.شده.باشد.اما.قبل.از.عملیات.مقدماتی،.ثبت.پالک.موصوف.
را.به.دیگری.انتقال.دهد:

الف( قبول درخواست ثبت از خریدار بالاشکال است.  
ب( بعد از احراز تصرفات مالکانه ی خریدار سند عادی، درخواست ثبت از 

وی بالاشکال است.
ثبت  مقدماتی  عملیات  انجام  عدم  دلیل  به  ثبت  درخواست  قبول  ج( 

امکان پذیر نیست.
د( انتقال گیرنده باید دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه کند.

.اگر.پس.از.ثبت.ملک.در.دفتر.امالک.به.نام.متقاضی،.وی.اقدام.به. 28 
انتقال.تمام.ملک.به.صورت.قطعی.به.دیگری.نماید:

الف( این انتقال باید در دفتر امالک ثبت شود.
ب( نیازی به ثبت در دفتر امالک نیست.

ج( عالوه بر ثبت در دفتر امالک، سند به خریدار تحویل می گردد.
د( سند در ید فروشنده باقی می ماند.

.در.مواقعی.که.ملکی.مورد.اعتراض.واقع.شود.چه.زمانی.معترض،. 29 
جانشین.مستدعی.ثبت.شناخته.می.شود؟

الف( مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند.  
ب( مستدعی ثبت در دادگاه محکوم گردد.

ج( گزینه ی الف و ب     
د( درصورتی که مانعی برای ثبت وجود نداشته باشد.

.زمانی.که.معترض.ثبت.طبِق.حکِم.نهایی.دادگاه،.محکوم.له.محسوب. 30 
می.شود:

الف(  ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد شد و محتاج به آگهی مجدد 
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به نام معترض نیست.
ب( ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد شد ولی محتاج به آگهی مجدد 

به نام معترض است.
ج( چنانچه مانعی نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد شد و 

محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نیست.
د( چنانچه مانعی نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد شد ولی 

محتاج به آگهی مجدد به نام معترض است.

عملیات. اثنای. در. غیر. مالکیت. به. ثبت. متقاضی. اقرار. صورت. در. . 31 
مقدماتی.ثبت.............

الف( از مالک واقعی تقاضای ثبت خواهد شد.  
ب( نیاز به تقاضای ثبت مجدد نیست.

ج( اگر نسبت به قسمتی از ملک باشد مالک باید تقاضای ثبت بدهد.
د( نسبت به تمام یا قسمتی از ملک باشد مالک باید تقاضای ثبت بدهد.

.معترض.بر.ثبت..............حقوق.ادعاییه.ی.خود.را.به.دیگری.انتقال. 32 
دهد..انتقال.گیرنده.............قائم.مقام.او.می.شود.

الف( می تواند- بدون تجدید دادخواست اعتراض   
ب( نمی تواند- بدون تجدید دادخواست اعتراض

ج( می تواند- با تجدید دادخواست اعتراض   
د( نمی تواند- با تجدید دادخواست اعتراض

.در.معامالت.با.حق.استرداد.شامل.معامالت.با.شرط.خیار.یا.به.عنوان.قطعی. 33 

با.شرط.نذر.خارج.یا.به.عنوان.قطعی.با.شرط.وکالت،.مالکیت.انتقال.دهنده.
چگونه.است؟.و.درخواست.ثبت.از.ناحیه.چه.کسی.پذیرفته.می.شود؟

الف( اصوالً مالکیت به انتقال گیرنده منتقل می شود و درخواست ثبت نیز باید 
از وی پذیرفته شود.

ب( اصوالً مالکیت به انتقال گیرنده منتقل می شود اما درخواست ثبت را باید 
انتقال دهنده ارائه کند.

ج( اصوالً مالکیت انتقال دهنده کماکان باقی است و درخواست ثبت را باید 
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وی ارائه دهد.
د( اصوالً مالکیت انتقال دهنده کماکان باقی است اما درخواست ثبت را باید 

انتقال گیرنده ارائه دهد.

.در.چه.صورتی.در.معامالت.با.حق.استرداد.موضوع.ماده.33.قانون. 34 
ثبت.اظهارنامه.از.منتقل.الیه.پذیرفته.نمی.شود؟

الف( در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای قانون ثبت به موجب حکم نهایی 
به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.

مالکیت  انتقال دهنده  استرداد،  انقضای مدت حق  از  درصورتی که پس  ب( 
قطعی انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

ج( درصورتی که ملک قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون ثبت به موجب حکم 
نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.

د( هیچ یک

.در.مورد.کلیه.ی.معامالت.شرطی.و.رهنی.و.دیگر.معامالت.مذکور. 35 

در.ماده.ی.33.قانون.ثبت،.درصورتی.که.بدهکار.ظرف.مهلت.مقرر.در.
سند،.بدهی.خود.را.نپردازد:

توسط  را  اجرائیه وصول طلب خود  از طریق صدور  الف( طلبکار می تواند 
دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند درخواست کند.

توسط  را  خود  طلب  وصول  اجرائیه  صدور  طریق  از  باید  طلبکار  ب( 
دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند درخواست کند.

ج( طلبکار باید از طریق دادگاه نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
از طریق  را  اجرائیه وصول طلب خود  از طریق صدور  د( طلبکار می تواند 

اداره ی ثبت درخواست کند.

.منافع.یک.ملک.مستقاًل.)بدون.خود.ملک(.قابل.ثبت.............و.حق. 36 
انتفاع.از.یک.ملک.به.تنهایی.قابل.ثبت.............

ب( است- است.       الف( نیست- است.   
د( است- نیست. ج( نیست- نیست.   

.کدام.یک.از.اشخاص.ذیل.حق.درخواست.ثبت.اموال.غیر.منقول.را.ندارد؟ 37 
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الف( متصرفین به عنوان مالکیت           
ب( متولیان موقوفات )عام و خاص(

ج( شهردار محل در مورد امالک متعلق به شهرداری        
د( متصالح در صلح محاباتی بدون تصدیق حق فسخ برای مصالح در اظهارنامه

.کدام.یک.از.موارد.زیر.جزء.تفاوت.های.بین.بیع.شرط.با.معامالت.با. 38 
حق.استرداد.نیست؟

الف( رابطه ی بین این دو عموم خصوص من وجه است.  
ب( رابطه ی بین این دو عموم خصوص مطلق است.

ج( بیع شرط از اقسام معامالت با حق استرداد است.  
د( معامله با حق استرداد فقط ناظر به امالک است.

.هبه.از.نوع.معامالت.با.حق.استرداد......... 39 
الف( هست.             

 ب( نیست.        
ج( هست در صورت وجود شرایط ماده ی 33 قانون ثبت        

د( نیست در صورت وجود شرایط ماده ی 33 قانون ثبت

.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.شمول.مقررات.ماده.ی.33.قانون.ثبت.خارج.است؟ 40 
الف( صلح      ب( صلح محاباتی     

ج( بیع محاباتی     د( همه ی موارد 

.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.آثار.ثبت.امالک.نیست؟ 41 
الف( تثبیت مالکیت مالک و سلب مالکیت غیر  

ب( عدم پذیرش مطلق هرگونه دعوا )جزائی و حقوقی( نسبت به ملک ثبت شده
ج( بطالن رأی داور در صورت مخالفت آن با محتوای دفتر امالک 

د( ثبت ملک به عنوان حبس و وقف مثبت تولیت نیست.

.درصورتی.که.از.قدیم.شخصی.مجرای.آب.یا.قنات.در.ملکی.که.ثبت.شده. 42 
به.نام.دیگری.داشته.باشد،.وضعیت.مجرای.آب.یا.قنات.چگونه.است؟

الف( به حقوق مجرای آب خللی وارد نمی شود.
ب( به حقوق مجرای آب و قناتی که دائر است خللی وارد نمی شود.
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ج( به حقوق مجرای آب و قناتی که دائر و بائر است خللی وارد نمی شود.
د( مجرای آب یا قنات نیز به نام منتقل الیه ثبت می گردد.

انقضای.مدت.اعتراض.)مواد.16.و.20.قانون.ثبت(.چه.نوع. از. .پس. 43 
دعوایی.پذیرفته.نیست؟

الف( اعتراض نسبت به قیمت اعم از حقوقی یا کیفری 
ب( تضییع حق نسبت به قیمت فقط حقوقی 
ج( تضییع حق نسبت به قیمت فقط کیفری  

د( تضییع حق نسبت به قیمت یا هر عنوان دیگر اعم از حقوقی یا کیفری

.اگر.شخصی.قبل.از.انتشار.آگهی.نوبتی.درخواست.ثبت.ننماید....... 44 
الف( ملک او مجهول المالک اعالم می شود.  

ب( تا دو سال از تاریخ انتشار آگهی نوبتی فرصت درخواست ثبت دارد.
ج( می توان دعوای تضییع حق مطرح کرد.  

د( ملک قابلیت نقل و انتقال ندارد.

امالکی.که.مجهول.المالک.اعالن.شده.اشخاصی.که.حق. به. .نسبت. 45 

تقاضای.ثبت.دارند.می.توانند.در.ظرف.............از.تاریخ.اجرای.قانون.

ثبت.تقاضای.ثبت.نمایند.و.پس.از.گذشتن.مدت.مذکور..............درصد.
از.حق.الثبت.معمولی.در.موقع.تقاضای.ثبت.بیشتر.گرفته.می.شود.
الف( 3 سال، 25 درصد            ب( 2 سال- 10 درصد        

ج( 3 سال، 10 درصد                   د( 2 سال، 25 درصد

.در.کدام.یک.از.موارد.زیر.ثبت.چند.ملک.با.یک.اظهارنامه.امکان. 46 
پذیر.است؟

الف( خانه ها و دکاکین واقع در یک بخش   
ب( قطعات واقع در یک مزرعه که مربوط به یک شماره ی اصلی باشد.

ج( الف و ب     
د( بافت مسکونی روستاها

.هرگاه.شخصی.که.در.دفتر.توزیع.اظهارنامه.پالکی.به.نام.وی.معرفی. 47 

با.سند.عادی.پالک. از.درخواست.ثبت. و.ثبت.شده.باشد.ولی.قبل.
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موصوف.را.به.دیگری.انتقال.دهد.
الف( درخواست ثبت از خریدار پذیرفته می شود.

ب( درصورتی که تصرفات مالکانه  ی خریدار محرز باشد درخواست ثبت از 
وی پذیرفته می شود.

ج( در هیچ صورت از خریدار درخواست ثبت پذیرفته نیست.
د( درخواست ثبت در این خصوص پذیرفته نیست.

پایان. از. پس. مورث. چنانچه. ورثه. نام. به. مالکیت. سند. صدور. در. . 48 
جریان.ثبتی.و.پیش.از.ثبت.ملک.فوت.شود........

الف( ملک به نام مورث ثبت می شود.  
ب( ملک به نام وراث ثبت می گردد.

ج( ملک پس از ثبت ملک به نام مورث، به نام وارث ثبت می گردد.
د( ملک به نام یکی از وراث ثبت می گردد.

.ثبت.انتقاالت.قهری.به.نام.ورثه.در.دفتر.امالک...........و.حق.الثبت. 49 
آن.............است.

الف( مجانی است- حق الثبت تعلق نمی گیرد.   
ب( با احتساب ارزش منطقه ملک محاسبه می شود.

ج( محاسبه می گردد- حق الثبت آن 300 هزار ریال است. 
د( محاسبه می گردد- نیم درصد مبلغ مندرج در سند

اولیه.چه. .در.مواردی.که.سند.مالکیت.جدید.صادر.می.گردد.سند. 50 
وضعیتی.پیدا.می.کند؟

الف( سند اولیه بایگانی می گردد.   
ب( سند اولیه باطل و در پرونده   ی مربوطه بایگانی می شود.

ج( سند اولیه باطل می گردد.   
د( اداره   ی ثبت اقدام مقتضی را انجام خواهد داد.

.هرگاه.یکی.از.ورثه.از.ابراز.و.تسلیم.سند.مالکیت.به.ورثه.خودداری. 51 
کند.ادارة.ثبت.چه.وظیفه.ای.دارد؟

الف( مراتب را یک نوبت در روزنامه آگهی و سند جدید تنظیم می کند.
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ب( با اخطار به طرف و عدم اقدام طرف سند مالکیت جدید صادر می کند.
ج( با اخذ رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک با اخطار به طرف و 

عدم اقدام و آگهی نمودن مراتب سند تنظیم می کند.
د( مراتب را یک نوبت آگهی و به دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند دستور 

تنظیم سند جدید را می دهد.

.صدور.سند.مالکیت.برای.موقوفات.عام.به.چه.صورت.است؟ 52 
اسناد  اوقاف  اداره ی  تقاضای  صورت  در  می توانند  ثبتی  واحدهای  الف( 

مالکیت صادر کنند.
ب( واحدهای ثبتی نباید در صورت تقاضای اداره ی اوقاف اسناد مالکیت صادر کنند.

ج( واحدهای ثبتی می توانند در صورت تقاضای اداره اوقاف اسناد مالکیت 
به نام متولی صادر کنند.

د( واحدهای ثبتی باید در صورت تقاضای اداره اوقاف اسناد مالکیت به نام 
متولی صادر کنند.

.صدور.سند.مالکیت.طبق.حکم.دادگاه.... 53 
الف( در دفتر اسناد رسمی تنظیم و بعد وارد دفتر امالک می گردد.

ب( نیازی به تنظیم در دفتر اسناد رسمی نیست و اداره ثبت سند را به نام 
محکوم له وارد می کند.

ج( نیاز به تنظیم در دفتر امالک ندارد و حکم دادگاه سند محسوب می شود.
د( مطابق دیگر اسناد تنظیم می گردد.

.سند.مالکیت.برای.قنوات.در.کدام.دفتر.ثبت.می.گردد؟ 54 
الف( دفتر امالک         ب( دفتر امالک توقیف شده    

ج( دفتر ثبت قنوات        د( هم دفتر امالک و هم دفتر ثبت قنوات

.تشخیص.بایر.و.دایر.بودن.اراضی.شهری.بر.عهده.ی.چه.سازمانی.است؟ 55 
الف( سازمان زمین شهری  

ب( کمیسیون ماده ی 56 قانون ملی شدن جنگل ها
ج( وزارت مسکن   
د( وزارت دادگستری
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.اعتراض.به.نظریه.ی.کمیسیون.ماده.ی.12.قانون.زمین.شهری.به.چه. 56 
صورت.خواهد.بود؟

الف( قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 
ب( قابل اعتراض در دادگاه است.

ج( نظریه ی کمیسیون قطعی است.   
د( ظرف 3 ماه از تاریخ اعالم قابل اعتراض در دادگاه است.

.رسیدگی.در.دادگاه.نسبت.به.اعتراض.کمیسیون.ماده.12.چگونه.است؟ 57 
الف( خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی
ب( خارج از نوبت ولی با رعایت تشریفات آیین دادرسی 

ج( با تعیین وقت ولی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی
د( با تعیین وقت و رعایت تشریفات دادرسی

چه. به. مالکیت. سند. صدور. شده،. تفکیک. آپارتمانهای. به. نسبت. . 58 
صورت.است؟

الف( با ابطال سند مالکیت اولیه     
ب( براساس صورت مجلس تفکیکی

ج( براساس صورت مجلس تفکیکی و ابطال سند مالکیت اولیه  
د( با درخواست مالک و گزینه ج

.انتقال.پالکی.بدون.ذکر.شماره.ی.آن.در.سند.صلح............ 59 
الف( موجب صدور سند مالکیت نخواهد شد.  

ب( مانع از صدور سند مالکیت نخواهد شد.
ج( چون باعث ابهام گردیده صدور سند مالکیت امکان پذیر نیست.

د( در صورت انتقال با حدود و مشخصات ملک صدور سند مالکیت امکان پذیر است.

.درصورتی.که.در.صدور.سند.مالکیت.به.علت.فضولی.بودن،.اشکالی. 60 
بوجود.آید.حل.اختالف.با.کدام.مرجع.است؟

ب( هیأت نظارت    الف( دادگاه   
د( شورای حل اختالف  ج( شورای عالی ثبت    
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.ملکی.که.عملیات.مقدماتی.ثبت.درخصوص.آن.خاتمه.یافته.اما.در. 61 
دفتر.امالک.ثبت.نشده.باشد........

الف( ملک ثبت شده محسوب نمی شود.  
ب( پس از انقضای مهلت های اعتراض ثبت شده محسوب می شود.

ج( در حکم ملک ثبت شده است.   
د( دادگاه ها در این خصوص آرای متعارض دارند.

.پس.از.ثبت.ملک.در.دفتر.امالک.ابطال.ثبت.اولیه.امکان.............و. 62 
امکان.ابطال.ثبت.سند.وجود...........

ب( ندارد- ندارد.  الف( دارد- ندارد.        
د( ندارد- دارد. ج( دارد- دارد.        

.در.کدام.یک.از.موارد.زیر.امکان.تغییر.نام.مالک.در.دفتر.امالک.و. 63 
سند.مالکیت.وجود.دارد؟

الف( در صورت انتقال قهری ملک دارای سابقه ی ثبتی به وراث به علت فوت مالک 
ب( در صورت قبول و تصدیق و اعالم یا اقرار صاحب ملک به حقانیت و 

استحقاق شخص دیگر
ج( در صورت صدور حکم دادگاه یا در اثر عملیات اجرائی

د( تمام موارد 

.تغییر.در.وضعیات.امالک.ثبت.شده.مستلزم.تغییر.سند.مالکیت........... 64 

با.ذکر. منتقل.الیه. نام. به. تازه. از.ملک،.سند. انتقال............. در.مورد.
مشخصات.معامله.صادر.خواهد.گردید.

ب( نیست- تمام        الف( نیست- تمام یا قسمتی  
د( است- تمام ج( است- تمام یا قسمتی  

به.وراث،.صدور.سند. انتقال.قهری.ملک. و. .در.صورت.فوت.مالک. 65 
مالکیت.به.چه.صورت.است؟

الف( صدور سند مالکیت جدید با در نظرگرفتن حقوق زوجه امکان پذیر است.
ب( صدور سند مالکیت فقط در صورت وجود اعیان ملک با درنظرگرفتن 

حقوق زوجه امکان پذیر است.
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ج( در صورت وجود اعیانی با درنظرگرفتن حقوق زوجه صدور سند مالکیت 
جدید امکان پذیر است.

د( در صورت وجود اعیانی صدور سند مالکیت جدید امکان پذیر نیست.

جدید. مالکیت. سند. مشاعی. امالک. یا. ملک. تجمیع. صورت. در. . 66 

سند. نقل.و.انتقاالت. ستون. پرشدن. صورت. در. و. صادر..............
مالکیت،.سند.مالکیت.جدید.صادر..........

الف( می شود- نمی شود.          ب( نمی شود- نمی شود. 
ج( می شود- می شود.           د( نمی شود- می شود.

.در.مواردی.که.مالک.یک.قسمت.از.ملک.مورد.ثبت،.سند.مالکیت. 67 

خود.را.)مشاعًا.یا.مفروزاً(.قباًل.به.یک.نفر.انتقال.داده.و.می.خواهد.
باقی.مانده.ی.مورد.ثبت.را.به.همان.شخص.انتقال.دهد..........

الف( در حالت مشاعی سند مالکیت جدیدی صادر می گردد. 
ب( در حالت افراز، سند مالکیت جدید صادر می گردد.

ج( در حالت افراز و مشاع، سند مالکیت جدید صادر می گردد. 
د( مالکیت در همان سند قبلی قید می گردد.

جهات. یا. و. پارگی. یا. سوختگی. یا. جوهر. ریختن. علت. به. هرگاه. . 68 
دیگری.قسمتی.از.سند.مالکیت.از.بین.رفته.باشد...

الف( اداره ی ثبت سند مالکیت جدید صادر می شود.  
ب( اداره ی ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت می کند.

ج( سند ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می کند.  
د( گزینه ی ب و ج

.در.کدام.یک.از.موارد.زیر.تجدید.سند.مالکیت.صورت.نمی.گیرد؟ 69 
الف( وقتی که برای شش دانگ ملکی به علت انتقاالت متعدد اسناد مالکیت 

متعدد صادر شده باشد.
ب( در مواردی که مالک تمام یا قسمتی از ملک خود را نفع شخص دیگری 

وصیت نموده باشد.
ج( در مواردی که به علت عدم مواظبت از سند صفحات آن پاره شده یا سند 
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فرسوده شده هرچند قابل استفاده باشد.
د( در صورت پرشدن ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت 

.مورد.یا.موارد.صدور.سند.مالکیت.اعیانی.جدا.از.عرصه.ی.ملک.کدام. 70 
است.)هستند(؟

الف( موقوفاتی که عرصه ی آن به نام اداره ی اوقاف و اعیان آن به نام احداث 
کننده ی آن است.

ب( مواردی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشد مانند مناطقی همچون 
مازندران )براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت(

ج( درصورتی که پس از ثبت ملک در دفتر امالک، مالک آن به موجب سند 
رسمی، قراردادی منعقد کند که اعیانی احداثی در آن ملک به ملکیت طرف 

قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد.
د( تمام موارد 

.در.کدام.یک.از.موارد.ذیل.سند.مالکیت.المثنی.صادر.نخواهد.شد. 71 
الف( در صورت از  بین رفتن )کاًل یا بعضاً( سند مالکیت یا مفقود شدن آن 

ب( در صورت پرشدن ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت 
ج( وقتی که وراث تقاضای صدور سند مالکیت برای سهم خود می کنند و 

ادعا می کنند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است.
د( درصورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور 

حکم دادگاه و اجرائیه مقدور نباشد.

به. دادگاه.حکم. و. باشد. ثالث. ید. در. مالکیت. که.سند. مواردی. در. . 72 

استرداد.آن.می.دهد.و.با.صدور.اجرائیه.استرداد.سند.مالکیت.مقدور.
نمی.شود.کدام.مورد.صحیح.نیست؟

الف( مالک باید فرم استشهادیه را به دادگاه ارائه دهد.  
ب( انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت ندارد.

ج( اداره ی ثبت با رعایت مراتب، طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی می کند.
د( تمام موارد

.درصورتی.که.بعضی.از.ورثه.با.تسلیم.رونوشت.گواهی.انحصار.وراثت. 73 
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برای.سهم. و.سایر.مدارک.ضروری.درخواست.صدور.سند.مالکیت.

خود.نمایند.و.مدعی.شوند.که.سند.مورث.در.ید.احد.از.وراث.است.و.
از.تسلیم.آن.خودداری.می.کند..کدام.گزینه.صحیح.نیست؟

الف( اداره ی ثبت می تواند به طرف اخطار کتبی بفرستد یا مراتب را یک 
نوبت آگهی کند.

ب( در صورت عدم تسلیم سند از طرف اخطار شده ظرف مهلت تعیین شده 
اداره ی ثبت سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه ی مقررات قانونی 

صادر و تسلیم خواهد کرد.
ج( بعد از صدور سند اداره ی ثبت باید به دفاتر اسناد رسمی اعالم کند که هر 
موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ی ثبت ارسال دارند.

انقضای  و  اخطار کتبی  از  بعد  روزنامه ی کثیراالنتشار  آگهی در  انتشار  د( 
مدت ده روز الزم است.

سؤاالت فصل هیأت نظارت و وظایف آنسؤاالت فصل هیأت نظارت و وظایف آن

.مقّر.تشکیل.هیأت.نظارت.کجاست؟ 74 
الف( تهران                  ب( دادگاه تجدیدنظر مرکز استان             

ج( مقر دادگاه هر شهرستان            د( اداره ی ثبت مرکز استان

.رسیدگی.به.تعارض.در.اسناد.مالکیت.در.چه.صورتی.در.صالحیت. 75 
هیأت.نظارت.است؟

الف( نسبت به اصل ملک   
ب( نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی

ج( کاًل یا بعضاً نسبت به اصل ملک   
د( نسبت به اصل ملک و نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی

.کدام.گزینه.صحیح.است؟ 76 
الف( مالک تشخیص سند مالکیت معارض، تاریخ صدور سند است.

ب( چنانچه هر دو سند در یک تاریخ صادر شده باشد، شماره ی هر یک از 
اسناد، که مؤخر باشد معارض تلقی می شود.



نشر چتر دانش/  500500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت 2828

ج( تعارض در سند مالکیت ممکن است به صورت کلی یا جزئی باشد.
د( تمام گزینه ها 

.پس.از.صدور.رأی.مبنی.بر.وجود.تعارض.در.سند.مالکیت.و.قطعیت. 77 

آن.دارنده.ی.سند.مالکیت.معارض.ظرف.مدت............از.تاریخ.ابالغ.
می.تواند.در..............طرح.دعوی.نماید.

الف( 20 روز- دادگاه           ب( یک ماه- شورای عالی ثبت    
ج( 2 ماه- دادگاه      د( 2 ماه- شورای عالی ثبت

.کدام.گزینه.صحیح.نیست؟ 78 
الف( در تفکیک ضرورتی به مشاع بودن ملک غیرمنقول نیست.

ب( در صورت تفکیکی ملک مشاع حالت اشاعه و اشتراک از بین نمی رود.
به  بلکه  نیست  مالک  شرکاء  مالکیت  میزان  مشاع  ملک  تفکیک  در  ج( 

طریقی تقسیم سهل تر باشد صورت می پذیرد.
د( مرجع درخواست افراز اداره ی ثبت است.

.هرگاه.در.طرز.تنظیم.اسناد.و.تطبیق.مفاد.آنها.با.قوانین،.اشکال.یا. 79 
اشتباهی.پیش.آید.......با.هیأت.نظارت.خواهد.بود.

الف( رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور الزم        
ب( رفع اشکال و اشتباه 

ج( صدور دستور الزم             
د( رفع اشکال با هیأت نظارت و صدور دستور الزم با شورای عالی ثبت

.منظور.از.سند.)اسناد(.در.بند.هفتم.ماده.25.اصالحی.قانون.ثبت.که. 80 

بیان.می.دارد.»هرگاه.در.طرز.تنظیم.اسناد.و.تطبیق.مفاد.آن.ها.با.قوانین.

اشکال.یا.اشتباهی.پیش.آید.رفع.اشکال.یا.اشتباه.و.صدور.دستور.الزم.
با.هیأت.نظارت.خواهد.بود«.چه.نوع.سند.)اسنادی(.را.شامل.می.شود؟
الف( سند رسمی و عادی        ب( سند رسمی           

ج( سند عادی             د( سند رسمی راجع به عقود 

.هرگاه.در.طرز.تنظیم.اسناد.و.تطبیق.مفاد.آنها.با............اشکال.یا.اشتباهی. 81 
پیش.آید.رفع.اشکال.و.اشتباه.و.صدور.دستور.الزم.با.هیأت.نظارت.است.



2۹2۹ سؤاالت

ب( اسناد مشابه    الف( قوانین   
د( نظریه ی شورای عالی ثبت ج( نظریه ی رئیس ثبت      

اشکال. قوانین. با. آنها. مفاد. تطبیق. و. اسناد. تنظیم. در.طرز. هرگاه. . 82 

یا.اشتباهی.پیش.آید.رفع.آن.قبل.از.تنظیم.سند.با...........و.بعد.از.
تنظیم.سند.و.ثبت.آن.در.دفتر.اسناد.رسمی.با...........است.

الف( اداره ی کل امور اسناد- هیأت نظارت 
ب( هیأت نظارت- اداره ی کل امور اسناد

ج( هیأت نظارت- هیأت نظارت   
د( اداره ی کل امور اسناد- اداره ی کل امور اسناد

از.صدور. یا.شکایت. اجرای.سند.رسمی. از.دستور. .مرجع.شکایت. 83 

اجرائیه.............است.و.مرجع.شکایت.از.اقدامات.و.عملیات.مأمورین.
اجرایی.ثبت.یا.عملیات.اجرایی.............است.

الف( رئیس اداره ی ثبت محل- رئیس اداره  ی ثبت محل 
ب( دادگاه- رئیس اداره ی ثبت محل

ج( رئیس اداره ی ثبت محل- دادگاه    
د( دادگاه- دادگاه

.رئیس.سازمان.ثبت.در.کدام.یک.از.موارد.زیر.می.تواند.موضوع.را.به. 84 

منظور.ایجاد.وحدت.رویه.برای.رسیدگی.و.اعالم.نظر.به.شورای.عالی.
ثبت.ارجاع.نماید.

الف( در مواردی که آرای قطعی هیأت نظارت متناقض و یا خالف قانون 
صادره شده باشد.

ب( در مواردی که آرای هیأت نظارت )اعم از قطعی و غیرقطعی( متناقض 
و یا خالف قانون صادر شده باشد.

ج( در مواردی که آرای غیرقطعی هیأت نظارت متناقض و یا خالف قانون 
صادر شده باشد.

غیرقطعی( خالف  و  قطعی  از  )اعم  نظارت  هیأت  آرای  که  مواردی  در  د( 
قانون یا عرف صادر شده باشد.
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.در.مواردی.که.آرای.هیأت.نظارت.متناقض.یا.خالف.قانون.صادر.شده. 85 

باشد.و.موضوع.به.شورای.عالی.ثبت.ارجاع.گردد.در.صورتی.که.............
باشد.طبق.نظر.شورای.عالی.ثبت.به.موقع.اجراء.گذاشته.می.شود.

الف( رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده.  
ب( حتی رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده شده.

ج( عند االقتضا رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده. 
د( رأی هیأت نظارت غیرقطعی 

.در.مورد.ایجاد.وحدت.رویه،.نظر.شورای.عالی.ثبت.برای..........الزم. 86 
االتباع.خواهد.بود.

الف( دادگاه ها و هیأت نظارت        ب( دادگاه ها و دستگاه های دولتی 
ج( هیأت نظارت          د( هیأت نظارت و دستگاه های دولتی 

.درصورتی.که.رأی.رئیس.ثبت.یا.قائم.مقام.او.بر.عدم.تعلق.حق.االجراء. 87 
باشد،.مسئول.حسابداری.......

الف( می تواند به موضوع اعتراض نماید، موضوع در دادگاه بررسی می شود.
ب( مکلف است به موضوع اعتراض کند و موضوع در هیأت نظارت بررسی می شود.
ج( می تواند به موضوع اعتراض کند و موضوع در هیأت نظارت بررسی می شود.
د( مکلف است به موضوع اعتراض نماید و موضوع در دادگاه بررسی می شود.

.مرجع.تجدیدنظر.نسبت.به.آرای.هیأت.نظارت.........است.و.دارای.......... 88 
شعبه.است؟

ب( دادگاه عمومی- 2  الف( دیوان عدالت اداری- 4          
د( رئیس ثبت محل- 2 ج( شورای عالی ثبت- 2   

.جلسات.شورای.عالی.ثبت.چگونه.و.در.کجا.تشکیل.می.گردد؟ 89 
الف( هفته ای یک بار- ثبت محل       

ب( حداقل هفته ای یک بار- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ج( هفته ای 2 بار- ثبت محل       

د( حداقل هفته ای 2 بار- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

.کدام.یک.از.موارد.زیر.جزء.حدود.و.صالحیت.و.اختیارات.شورای. 90 



۳۱۳۱ سؤاالت

عالی.ثبت.نیست؟
الف( رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قابل اعتراض هیأت نظارت  

ب( ایجاد وحدت رویه
ج( اعالم نظر مشورتی

د( تشخیص مخالف قانون بودن آرای هیأت نظارت 

.کدام.یک.از.گزینه.های.زیر.صحیح.نمی.باشد؟ 91 
الف( آرای صادره ی شورای عالی ثبت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ب( جلسات هیأت نظارت و شورای عالی ثبت با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد.

آرای  که  است  مواردی  در  ثبت  عالی  شورای  رویه ی  وحدت  ایجاد  ج( 
هیأت های نظارت متناقض یا برخالف قانون باشند.

د( رأی وحدت رویه برای تمام هیأت های نظارت الزم االتباع نیست، در عین 
این که در روزنامه ی رسمی منتشر می شود.

سؤاالت فصل اعتراضات ثبتیسؤاالت فصل اعتراضات ثبتی

از. روز. ملک............. ثبت. درخواست. اصل. بر. اعتراض. مهلت. . 92 
تاریخ................به.عمل.می.آید.

الف( 90 روز- اولین آگهی نوبتی    
ب( 30 روز- اولین آگهی نوبتی

ج( 90 روز- قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی   
د( 30 روز- قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی

.مرجع.تقدیم.اعتراض.بر.اصل.درخواست.ثبت.ملک.کجاست؟ 93 
الف( دادگاه صالح، و در مقابل اعتراض باید رسید داده شود. 

ب( اداره یا دایره یا شعبه ی ثبتی، و باید در مقابل اعتراض رسید داده شود. 
ج( دادگاه صالح، و لزومی به ارائه ی رسید نیست.

د( اداره یا دایره یا شعبه ی ثبتی، و لزومی به ارائه ی رسید نیست.

.اگر.معترض.ظرف.یک.ماه.از.تاریخ.تقدیم.اعتراض.بر.اصل.ثبت.ملک. 94 
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دادخواست.خود.را.به.دادگاه.صالح.ارائه.ندهد....
الف( اداره ی ثبت با توجه و درنظرگرفتن اعتراض عملیات ثبتی را ادامه می دهد.

ب( اداره ی ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد.

تقدیم  عدم  گواهی  اخذ  و  مربوط  دادگاه  به  مراجعه  با  ثبت  متقضای  ج( 
دادخواست به اداره ی ثبت، اداره ی مزبور بدون توجه به اعتراض، عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
د( لزومی به اخذ گواهی عدم تقدیم دادخواست از دادگاه مربوطه نیست، و اداره ی 

ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

.کدام.یک.از.گزینه.های.ذیل.صحیح.نیست؟ 95 
الف( در صورتی که نسبت به اصل درخواست ثبت ملک اعتراضی شده باشد 
و این موضوع در دادگاه مطرح شود و قبل از صدور دادنامه بین خواهان و 

خوانده سند رسمی بر مصالحه به ثبت برسد قابل ترتیب اثر است.
با  کنند  مصالحه  آنها  تمام  و  باشند  متعدد  معترضین  درصورتی که  ب( 

درنظرگرفتن گزینه ی الف قابل ترتیب اثر است.
ج( در صورتی که تحدید حدود ملک مشاعی با معرفی شریک انجام شده باشد، 

اعتراض مالک مشاعی دیگر پذیرفته نخواهد شد.
محکوم له،  معترض  شود،  واقع  اعتراض  مورد  ملکی  که  مواردی  در  د( 
جانشین مستدعی ثبت شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد، ملک 
مطابق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به 

نام معترض نخواهد بود.

از. خارج. ملک. درخواست. اصل. به. نسبت. اعتراض. که. در.صورتی. . 96 
مهلت.قانونی.ارائه.گردد.وظیفه.ی.اداره.ثبت.چیست؟

الف( رئیس اداره ی ثبت نظر خود را در زیر برگ اعتراض می نویسد و این 
نظر قطعی است.

ب( رئیس اداره ی ثبت ضمن نوشتن نظر خود در زیر برگ اعتراض، از رئیس 
دادگاه محل برای رسیدگی به این مسئله دعوت به عمل می آورد.



۳۳۳۳ سؤاالت

ج( رئیس اداره ی ثبت با مشورت هیأت نظارت، در این خصوص تصمیم گیری 
می نماید.

د( اداره ی ثبت هیچ گونه وظیفه ای در این خصوص ندارد.

.در.صورت.اختالف.بین.رئیس.اداره.ثبت.و.رئیس.دادگاه.محل.نسبت. 97 

یا. به.اصل.درخواست.ثبت.ملک.در.مهلت. اعتراض.راجع. اینکه. به.
خارج.از.مهلت.قانونی.ارائه.شده.است.....

الف( دادگاه تجدیدنظر تصمیم گیری می کند و رأی آن قطعی است.
ب( نظر رئیس اداره ی ثبت قطعی است.
ج( نظر رئیس دادگاه محل قطعی است.

د( نظر رئیس دادگاه فقط درخصوص خارج از موعد بودن اعتراض قطعی است.

.درصورتی.که.اعتراض.بر.اصل.درخواست.ثبت.ملک.خارج.از.موعد. 98 
قانونی.ارائه.شود.....

الف( دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر خواهد کرد. 
ب( هیچ دعوایی )اعم از حقوقی و جزایی( پذیرفته نخواهد شد.  

ج( گزینه الف و ب 
د( قرار سقوط دعوی خواهان صادر خواهد شد.

.درصورتی.که.معترض.بر.اصل.درخواست.ثبت.ملک.در.مدت.............. 99 

قرار. است............... مکلف. دادگاه. نکند. تعقیب. را. خود. دعوای. روز.
اسقاط.دعوی.اعتراض.را.صادر.نماید.

الف( 60- رأساً     ب( 60- به تقاضای مستدعی ثبت 
ج( 30- رأساً            د( 30- به تقاضای مستدعی ثبت

اصل. به. معترض. درصورتی.که. اعتراض. دعوی. سقوط. قرار. صدور. . 100 

نکرده. تعقیب. را. مقرر.دعوی.خود. موعد. در. ملک. ثبت. درخواست.
باشد.برای.دادگاه.تکلیف...........و.قابل.تجدیدنظر.خواهی............

الف( است- است.         ب( نیست- نیست.  
ج( است- نیست.                  د( نیست- است.

.چه.اشخاصی.حق.اعتراض.به.تحدید.حدود.ملک.مورد.درخواست. 101 
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ثبت.را.دارند؟
الف( مجاورین   

ب( متقاضی ثبت نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد.
ج( متولی اوقاف    

د( تمام موارد 

.مهلت.اعتراض.به.تحدید.حدود.ملک.مورد.درخواست.ثبت.کدام.است؟ 102 
الف( 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط از ناحیه ی مجاورین

از  اینکه  از  اعم  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود  از  ب( 30 روز 
ناحیه ی مجاورین باشد یا متقاضی ثبت 

ج( 90 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط از ناحیه ی مجاورین 
از  اینکه  از  اعم  تحدید حدود  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  روز   90 د( 

ناحیه ی مجاورین باشد یا متقاضی ثبت 

.اعتراض.به.تحدید.حدود.ملک.مورد.درخواست.ثبت.به..............تقدیم. 103 
می.شود.و.مهلت.آن.سی.روز.از.تاریخ.............می.باشد.

الف( اداره ثبت محل وقوع ملک- انتشار اولین آگهی  
ب( اداره ثبت محل وقوع ملک- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 

ج( هیأت نظارت- انتشار اولین آگهی نوبتی
د( هیأت نظارت- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 

.در.دعاوی.اعتراض.به.حدود.ملک.مورد.تقاضای.ثبت.بعد.از.سال.56. 104 

چه.زمانی.واحد.ثبتی.مربوط،.نظر.خود.را.در.بی.اثر.بودن.اعتراض.به.
معترض.ابالغ.می.نماید؟

الف( در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آید.
ب( معترض مجاور به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط 

صرف نظر کند.
تحدید حدود  در صورت مجلس  تعیین شده  با حدود  مجاور  معترض  ج( 

سند مالکیت بگیرد.
د( تمام موارد 



۳۵۳۵ سؤاالت

.در.صورتی.که.واحد.ثبتی.در.خصوص.اعتراض.به.حدود.ملک.مورد. 105 

تقاضای.ثبت.به.بی.اثر.بودن.اعتراض.نظر.بدهد.این.نظر.قابل.شکایت.
ظرف.مدت............است.و.رأی.اخیر.قابل.شکایت...........

الف( 30 روز- نیست.           ب( 10 روز- نیست.     
ج( 30 روز- است.             د( 30 روز- است.

.مهلت.اعتراض.به.حقوق.ارفاقی.ملک.مورد.درخواست.ثبت.چند.روز.است؟ 106 
الف( 30 روز          ب( 60 روز           ج( 90 روز        د( 10 روز 

مجاورت. ثبت. مورد.درخواست. ملک. ارفاقی. بر.حقوق. اعتراض. در. 107 
شرط.............و.در.اعتراض.بر.تحدید.حدود.مجاورت.شرط.............

الف( نیست- است.                ب( است- است.     
ج( است- نیست.          د( نیست- نیست.

.در.مواردی.که.دادخواست.معترض.)به.اصل.ملک.یا.حدود.و.حقوق. 108 
ارتفاقی(.از.طرف.دادگاه.ابطال.گردد...
الف( تجدید دادخواست امکان پذیر نیست.

ب( تجدید دادخواست فقط برای یک مرتبه امکان پذیر است.
ج( مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می گردد.

د( تجدید  دادخواست ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قرار ابطال فقط برای یک 
مرتبه امکان پذیر است.

.در.دعاوی.اعتراض.به.حدود.ملک.مورد.تقاضای.ثبت.هرگاه.اعتراض. 109 

صادر. قرار................ دادگاه. باشد. آمده. عمل. به. غیرمجاور. از.طرف.
خواهد.کرد.

الف( ابطال                   ب( عدم استماع یا رد دعوا               
ج( رد دعوا یا سقوط دعوا             د( قبولی اعتراض 

.در.کدام.یک.از.موارد.زیر.دادگاه.قرار.سقوط.دعوی.صادر.می.نماید. 110 
الف( مسکوت گذاشتن دعوای اعتراض به ثبت توسط معترض

ب( چنانچه معترض فوت نماید و خوانده فقط تعدادی از وراث را معرفی نماید.
ج( چنانچه معترض فوت نماید و خوانده نتواند هیچ یک از وراث را معرفی نماید.
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د( تمام موارد 

یا. محجور. دعوا. به. رسیدگی. اثنای. در. ثبت. معترض. درصورتی.که. . 111 

نکند. تعقیب. را. قانونی.دعوا. او.در.مهلت. قائم.مقام. و. مجنون.شود.
دادگاه.چه.تصمیمی.می.گیرد؟

الف( تا افاقه معترض ثبت قرار توقیف دادرسی صادر می کند. 
ب( وارد ماهیت دعوا شده و رأی مقتضی صادر می کند.

ج( قرار سقوط دعوی صادر می کند.    
د( قرار رد دعوا صادر می کند.

اثنای. در. ثبت. معترض. که. صورتی. در. ثبت. مستدعی. وظیفه.ی. . 112 
رسیدگی.به.دعوا.محجور.یا.مجنون.شود.چیست؟

الف( هیچ گونه وظیفه ای ندارد.
ب( باید مراتب را به اداره ی ثبت اطالع دهد.

ج( باید مراتب را به اداره ی ثبت و دادگاه صالحیت دار اطالع دهد.
د( باید مراتب را به اداره ثبت یا دادگاه صالحیت دار اطالع دهد.

.درصورتیکه.مستدعی.ثبت.با.اطالع.از.محجور.یا.مجنون.یا.فوت. 113 

معترض.در.اثنای.رسیدگی.به.وظیفه.ی.خود.درخصوص.اطالع.رسانی.
به.اداره.ی.ثبت.و.دادگاه.عمل.ننماید....

الف( قائم مقام قانونی معترض ثبت می توانند نسبت به اصل ملک دادخواست بدهند.
ب( قائم مقام قانونی معترض ثبت می توانند نسبت به قیمت ملک و اجور و 

خسارت دادخواست بدهند.
ج( قائم مقام قانونی معترض ثبت می توانند نسبت به قیمت ملک و اجور و 
خسارت دادخواست بدهند و مستدعی ثبت ممکن است مجرم شناخته شود.

د( مستدعی ثبت مجرم شناخته می شود.

سؤاالت فصل افراز و تفکیکسؤاالت فصل افراز و تفکیک

.افراز.در.اصطالح.حقوقی.یعنی........ 114 
الف( تقسیم و تبدیل مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر با مشخصات معین 



۳7۳7 سؤاالت

ب( جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه 
ج( تقسیم مال غیرمنقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء در صورت 

عدم توافق شرکاء
د( گزینه ب و ج

.کدام.یک.از.گزینه.های.زیر.صحیح.نیست؟ 115 
اشاعه همچنان  تقسیم ملک می شود و حالت  به  تنها منجر  تفکیک  الف( 

باقی است ولی افراز حالت اشاعه از بین می رود.
ب( اعتراض به عملیات تفکیکی قابل رسیدگی در اداره ی ثبت است ولی 

اعتراض به افراز در دادگاه به عمل می آید. 
ج( اعتراض به عملیات افراز در حین اقدام )قبل از اتخاذ تصمیم( ممکن 

نیست در حالی که در تفکیک امکان پذیر است.
د( تفکیک و افراز با توافق و تراضی مالکین مشاع صورت می گیرد.

.مرجع.صالح.برای.رسیدگی.به.درخواست.افراز.امالک.مشاع...............است. 116 
الف( دادگاه                               ب( اداره ی ثبت       

ج( حسب مورد اداره ی ثبت یا دادگاه    د( هیأت نظارت

.افراز.ملک.مشاعی.که.جریان.ثبتی.آن.خاتمه.یافته.ولی.در.دفتر. 117 
امالک.ثبت.نشده.باشد.با.کدام.مرجع.است؟

الف( اداره ی ثبت          ب( دادگاه    
ج( اداره ثبت یا دادگاه         د( هیأت نظارت

.منظور.از.خاتمه.یافتن.جریان.ثبتی.ملک.چیست؟ 118 
الف( ملک در دفتر امالک ثبت شده باشد.

ب( ملک در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد.
ج( پایان یافتن عملیات مقدماتی ثبت

د( تمام گزینه ها 

.درصورتی.که.نسبت.به.قسمتی.از.ملک.مشاع.جریان.ثبتی.خاتمه. 119 
یافته.باشد.کدام.مرجع،.صالح.به.رسیدگی.برای.افراز.ملک.است؟

الف( دادگاه            ب( اداره ی ثبت          
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ج( دادگاه یا اداره ی ثبت           د( هیأت نظارت

.درصورتی.که.بین.ورثه.)شرکاء(.ملک.مشاعی.شخص.محجور.)صغیر. 120 
و.مجنون(.یا.غایب.مفقود.االثر.باشد.مرجع.افراز.ملک.کدام.است؟

الف( دادگاه                     ب( اداره ی ثبت       
ج( دادگاه یا اداره ی ثبت         د( هیأت نظارت 

.نسبت.به.ملک.مشاع.که.برای.آن.سند.مالکیت.معارض.صادر.شده. 121 
تا.زمانی.که.............اقدام.به.افراز.نخواهد.شد.

الف( رفع تعارض نشده باشد.              
ب( تکلیف سند مؤخر معین نشده باشد.

ج( تکلیف سند مقدم معین نشده باشد.             
د( وضعیت ثبتی پالک مزبور از حیث تقدم و تأخر معین نشده باشد.

.رسیدگی.به.افراز.در.اداره.ی.ثبت.مستلزم.تقدیم..............است. 122 
الف( درخواست افراز از سوی یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی 
ب( دادخواست افراز از سوی یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی 

ج( درخواست افراز فقط از سوی یکی از طرفین 
د( دادخواست افراز فقط از سوی تمام شرکای ملک مشاعی 

.نقشه.ی.ملک.مورد.افراز.در.اداره.ی.ثبت.چگونه.ترسیم.می.گردد؟ 123 
الف( با دعوت سایر شرکاء و با توجه به تصرفات هر یک از آنها 

ب( بدون دعوت سایر شرکاء و با توجه به تصرفات هر یک از آنها 
و  ثبتی  سوابق  به  توجه  با  و  محل  معاینه  با  و  شرکاء  سایر  دعوت  با  ج( 

تصرفات هر یک از شرکاء
ثبتی و  به سوابق  توجه  با  و  با معاینه ی محل  و  با دعوت سایر شرکاء  د( 

تصرفات و رعایت حقوق هر یک از شرکاء

.درصورتی.که.برخی.از.شرکای.ملک.مشاع،.تصرفی.در.ملک.مشاع. 124 
نداشته.باشند،.آیا.می.توانند.نسبت.به.درخواست.افراز.اقدام.نمایند؟

الف( خیر           
ب( می توانند   



۳۹۳۹ سؤاالت

ج( می توانند درصورتی که سند مالکیت در این خصوص صادر شده باشد. 
د( می توانند درصورتی که با شریک دیگری که تصرف در ملک دارد همزمان 

درخواست افراز ملک دهند.

.در.صورتی.که.ملکی.به.جهت.بسته.بودن.یا.عدم.اجازه.ی.متصرف.مانع. 125 

از.ورود.کارشناس.اداره.ی.ثبت.به.منظور.ترسیم.نقشه.ی.افرازی.باشد.
)شود(........

الف( امکان ترسیم نقشه ی افرازی به هیچ وجه وجود ندارد.
ب( با اجازه ی دادستانی می توان نسبت به این موضوع اقدام نمود.

ج( می توان شکایت تصرف عدوانی در این خصوص مطرح نمود.
د( گزینه ب و ج

.نحوه.ی.اقدام.ادارات.ثبت.و.دادگاه.ها.درخصوص.نقشه.ی.افرازی.و. 126 
تفکیکی.ملک.چگونه.است؟.)امالک.محدوده.شهرها(

الف( رأساً و با توجه به نظریه ی کارشناس اداره ی ثبت تصمیم گیری می کنند.

ب( با توجه به نقشه هایی که به تأیید شهرداری رسیده تصمیم گیری می کنند.
ج( با توجه به نقشه هایی که به تأیید شهرداری رسیده تصمیم گیری، وااّل 

رأساً اقدام خواهند کرد.
د( ادارات ثبت با توجه به نظریه ی کارشناس خود و دادگاه با درنظرگرفتن 

نقشه های شهرداری اقدام خواهد کرد.

.آیا.تسلیم.تقاضای.افراز.به.اداره.ی.ثبت.موجب.افراز.و.جدا.شدن. 127 
افرادی.غیر.از.متقاضی.یا.متقاضیان.هم.می.شود؟
الف( می شود.     

ب( نمی شود.     
ج( می شود در صورتی که آنها هم به موقع درخواست افراز را تسلیم اداره ی 

ثبت کنند.
د( نمی شود، درصورتی که آنها به افراز سهم خود به موقع اعتراض نمایند.

.مسئول.واحد.ثبتی.پس.از.رسیدگی.و.تطبیق.درخواست.با...............تصمیم. 128 
خود.را.مبنی.بر.رد.یا.قبول.درخواست.و.نحوه.ی.افراز.اعالم.می.نماید.
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الف( مقررات قانونی و مالحظه ی صورت مجلس تنظیمی 
ب( مقررات قانونی و مالحظه ی صورت مجلس تنظیمی و نقشه ی افرازی 

ج( مقررات قانونی و مالحظه ی صورت مجلس تنظیمی و نقشه ی افرازی و 
مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی 

د( مقررات قانونی و مالحظه ی صورت مجلس تنظیمی و نقشه ی افرازی و 
مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی و تصرفات شرکاء

.نحوه.ی.اعتراض.به.تصمیم.واحد.ثبتی.درخصوص.افراز.چگونه.است؟ 129 
الف( فقط از ناحیه  ی متقاضی افراز ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه است.

ب( فقط از ناحیه ی متقاضی افراز ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در 
اداره ی ثبت است.

ج( از ناحیه ی هریک از شرکاء ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه است.

د( از ناحیه ی هر یک از شرکاء ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه است.

.هزینه.ی.افراز.در.اداره.ی.ثبت...............هزینه.ی.تفکیک.است. 130 
الف( کمتر            ب( بیشتر          

ج( مساوی      د( هزینه ای به آن تعلق نمی گیرد.

.نحوه.ی.ابالغ.تصمیم.واحد.ثبتی.به.شرکای.ملک.مشاعی.در.صورتی. 131 
که.ملک.قابل.افراز.تشخیص.داده.شود.چگونه.است؟

الف( مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ابالغ صورت می گیرد.
ب( مطابق مقررات اداره ی ثبت ابالغ صورت می گیرد.

ج( می تواند به هر نحو و شکلی صورت پذیرد.
د( مطابق مقررات ابالغ در آئین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

صورت می گیرد.

.طرح.دعوای.افراز.در.دادگاه.نیازمند.تقدیم................است.و.جزء. 132 
دعاوی.................محسوب.می.شود.

ب( دادخواست- مالی   الف( دادخواست- غیرمالی  
ج( درخواست- غیرمالی               د( درخواست- مالی

.اجرای.حکم.قطعی.افراز.تابع.کدام.یک.از.مقررات.زیر.است؟ 133 


